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 قديمت

 قلم  به

 استاد سعيد اعظمي ندوي

  السالم علی سيد االنبياء و امام املرسلني: حممد و علی آله رب العاملني، والصالة و  احلمدهللا

 سان الی يوم الدين.حامجعني، و من تبعهم با  وصحبه

  م بـه  1986در تـاريخ    كـنم كـه   روز خوشـايند را فرامـوش نمـي     هرگز آنو بعد: 

،  ي پژوهشي خـود در جـده   در غرفه  مقام، استاد محمد علي دوله خدمت برادر عالي
همراه   به  مكرمه  در مكه  الحرام بعد از سفر زيارت حج بيت اهللا  آن روزي كهرسيدم، 

سوي ايشان رفتيم و استاد ضيافتي چنان را براي ما در نظـر گرفـت     همسر عزيزم به
خالي از مباحث علمي نبود، زيـرا ايشـان در خـالل ايـن مالقـات و تبـادل آراء         كه

  انـد و  بـه   شـده   زبان اردي نگاشته  ر هند بهد  اي كه پيرامون مفاخر علمي و تاريخي
زنـدگاني بـانو   «كتـاب    اند و همچنين راجـع بـه   گشته  دستور زبان عربي نيز ترجمه

ال ؤلغت عربي از من سـ   ي آن به ي سيد سليمان ندوي و ترجمه نوشته »لعايشه
 نمود.

ـ    عهده  را به مسئوليت آن  دادم كه  ايشان وعده  من نيز به  ي آن  ترجمـه   هگيـرم و ب
زبان عربي پرداختم، اما در هنگام بررسـي    ي آن به ترجمه  رو عمال به بپردازم، از اين

شـدم،    در آن كتاب از منابع اصلي مواجـه   كتاب با مشكل بازيابي احاديث ذكر شده
نـص عربـي آن     بـه   كـه  بودند و بـدون ايـن    شده  زبان اردي نگاشته  زيرا احاديث به

همين خـاطر    ديدم به زبان عربي را مناسب نمي  ي آن به باشم، ترجمه  تهاي داش اشاره
نـدوي تحويـل دادم.     برادر عزيـزم اسـتاد محمـد رحمـة اهللا      مسئوليت اين كار را به

در آن روزها دانشجوي دانشگاه مجمع علما بودنـد    محمد رحمة اهللا  گفتني است كه
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بگيرند، ايشان نيز تا   ع اصلي را بر عهدهخواستم مسئوليت بازيابي احاديث از مناب  كه
كـرد،   من كمك نمي  ي كتاب به اين موفقيت نايل آمدند، اما براي ترجمه  حدودي به

را   بازيـابي احاديـث بپـردازم، ترجمـه      در فرصتي مناسب به  كه اميد اين  رو به از اين
 تأخير انداختم.  براي مدتي به

البعـث  «ي  و مجلـه  »نـدوة العلمـا  «دانشـگاه   در  هـايي كـه   خاطر مسـئوليت   اما به
 داشتم از انجام اين عمل باز ماندم.  بر عهده »االسالمي

ندوي جهت تقويـت علمـي و     برادر عزيزم محمد رحمة اهللا  در اين روزها بود كه
سفر كردنـد،    ي منوره دانشگاه اسالمي در مدينه  كسب آگاهي بيشتر از زبان عربي به

دوستانش از دانش و اطالعـات بيشـتري برخـوردار      شان نسبت بهاي  گفتني است كه
ي  بودند و ترجمـه   شده  گريبانگير بنده  اي كه هاي عديده خاطر مشغلت  بودند، لذا به

ي  عهـده   ي اين كتاب را بـه  ترجمه  بود، بر آن شدم كه  تأخير افتاده  كتاب نيز زياد به
 ايشان بسپارم.

گرداندنـد و    توفيـق را عايـد محمـد رحمـة اهللا      هگويم كـ  حال خدا را سپاس مي
كردنـد، بايـد     با كمي تأخير، ترجمه  ي كتاب را كامل كردند و آن را، اگر چه ترجمه

با خود گفتم: اگـر مـن نتوانسـتم ايـن عمـل        بعد از دريافت ترجمه  اذعان داشت كه
دانشـش    بـه   كـه   كـرده   را ترجمـه  بزرگ را انجام دهم، اما يكي از برادران عزيزم آن

از برداشـتن آن    بنـده   دانم كـه  ي برداشتن اين عمل را مي اعتماد دارم و او را شايسته
براي بندگان مخلص خود   خواهم بهترين پاداشي را كه بازماندم، از خداوند متعال مي

را عايـد   دهد، براي ايشان نيز در نظر گيـرد و عملـش را بپـذيرد و سـود آن     قرار مي
 علمي و ديني بگرداند.هاي  مدرسه

، سيد سليمان  تأليفات دانشمند فرهيخته  از جمله  اما در مورد كتاب بايد بگويم كه
و اسـتاد   »نـدوة العلـامء«يكي از دانشـمندان بـزرگ دانشـگاه      باشد كه مي /ندوي

است؛ اين كتاب بـا رعايـت تحقيـق     /حضرت شيخ ابوالحسن علي حسني ندوي
را مورد بحث قـرار    لمنين بانو عايشهؤگاني ام المعلمي و پژوهش تأريخي، زند
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ماند، زيـرا اصـحاب در    مي اي علمي براي بزرگان اصحاب همانند مدرسه  كه  داده
كردنـد و بـراي حـل     مـي   تمامي مسايل علمي و قضاياي ديني از دانـش او اسـتفاده  

از ل يشـه نمودنـد، زيـرا بـانو عا    مي  او مراجعه  بسياري از احكام فقهي و ديني به
 دانش و فهمي عميق برخوردار بودند.

منين همانند مصدري بزرگ براي دانـش، ديـن و علـوم    ؤالم رو شخصيت ام از اين
هـاي   ي نظريـه  ايشـان در ارائـه    گرديد، گفتني اسـت كـه   قرآن و سنت محسوب مي

داد و در تمامي جوانـب مختلـف    شخصي، ورع و تقوي را در پيشگام خود قرار مي
را  نمود و آن داشت و احاديث او را حفظ مي را محفوظ مي صار پيامبراسر زندگي،

 نمود. براي اصحاب روايت مي
منين و جايگاه علمي، حـديثي  ؤالم در خصوص زندگاني ام /ي ارجمند نويسنده

هـاي ايشـان در مسـايل و     دهـي  بينش ديني و جهـت   و به  و فقهي ايشان بحث رانده
است   هاي او را جا نگذاشته از خصايص و ويژگيو چيزي   قضاياي زندگي پرداخته

بـر    در شـريعت اسـالمي از نظريـاتي نيـك و عميـق برخـوردار بودنـد، اضـافه          كه
بـود و    او داده  بـه  خداونـد   اي كـه  العـاده  هاي خارق هاي علمي و ذكاوت مهارت

نهايت محبت را داشـتند و بـراي پيـروي از آن و تطبيـق      صسنت پيامبر  نسبت به
 مند بودند. عت اسالمي در زندگاني شخصي و جمعي مسلمانان بسيار عالقهشري

ي تحريـر   رشـته   هاي زيادي بـه  منين كتابؤالم پيرامون زندگاني ام  گفتني است كه
از نظر موضوع و استواري تحقيق دست كمي از اين كتاب ندارند، امـا    اند كه درآمده

ي تـاريخي، روشـي    اني افراد برجستهي زندگ اي در عرضه هر نويسنده  بايد گفت كه
جويند، لذا ايـن   مي  اي بهره دارند و براي توضيحات مطالب از اسلوب جداگانه  ويژه

از   در ايـن زمينـه    شده  هاي نوشته بسياري از كتاب  كتاب از برخي جوانب نسبت به
 باشد. اهميت بيشتري برخوردار مي

متـرجم عزيـز و     به  ي زرين و آراستهمناسبت چاپ اين كتاب در برگ  رو به از اين
و   سـازي  بـراي آمـاده    خواهم كه گويم؛ از خداوند متعال مي ناشر ارجمند تبريك مي
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اي  را در رديف ذخايز علمـي و دينـي   چاپ اين كتاب، تالش همگان را بپذيرد و آن
عنـوان كتـابي ارزشـمند در      باشد و بـه  براي دنيا و آخرت سودمند مي  قرار بدهد كه

 گيرد. ي اسالمي قرار مي خانه كتاب
گمان تو شـنوا و دانـا (بـه گفتـار و      ) از ما بپذير، بياين عمل را! (اي پروردگار ما

 .نيات ما) هستي
 و بارک و سلم.  و اصحابه  و ازواجه  حممد و علی آله  تعالی علی خري خلقه  و صلی اهللا

 
 هـ 12/4/1423لكنو 

 م 24/6/2002       
 ندوي سعيد اعظمي

 »البعث االسالمي«ي  رئيس مجله
 در لكنهوي هند »ندوة العلما«و مدير دانشگاه 
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 ا����ن ا����م  ��م ا�

 ندوي  ي محمد رحمة اهللا مقدمه

تكمل االهداف و الغايات، و الصالة و   و كرمه  تتمّ الصاحلات، و بمنه  الذی بنعمته  مدهللاحلا

حلق من فوق سبع ساموات، و علی االنبياء و املرسـلني السالم علی املبعوث باهلدی و دين ا

 املطهرات.  كافة، و علی االصحاب الغر املحجلني، و آل نبينا و ازواجه
ــم ــد: مه ــدگاني ام  و بع ــه در زن ــزي ك ــرين چي ــ ت ــث   ل منين عايشــهؤالم باع

هماننـد دريـايي     باشد كه شود، همان علم وافر ايشان مي مي  پژوه زدگي دانش شگفت
  شود، هر كـس كـه   هايي متفاوت نمايان مي و با رنگ  و داراي امواج و گستردهعميق 

، حديث، تفسير، قوانين اسالمي، آداب، شعر، اخبار، نژاد  باشد در مسايل فقه  خواسته
او مسـايلي را از    كـه  تحقيق رويي آورد، مگر اين  و نسب، مفاخر، طب و يا تاريخ به

تـر    ناككشـاند، شـگفت   دهشـت مـي    او را به  آورد كه ميدست   به همتا ي بي اين نابغه
دانـش را    ايـن همـه    اسـت كـه    سـالگي نرسـيده    سن هيجـده   هنوز ايشان به  كه اين

 است.  آوري نموده جمع
منين افتخـاراتي رفيـع را عايـد    ؤالمـ  زندگاني ام  رسيم كه اطمينان مي  رو به از اين

  نبوغ ايشان بـه   كنيم كه يقين حاصل مي  هاست، بلك  تاريخ علمي زنان در اسالم كرده
در ميان زنان و مردان   طور كامل پر خواهد نمود، گفتني است كه  تنهايي تاريخ را به

  دسـت يافتـه   لمنينؤالمـ  جايگاه ام  به  يابيم كه ها كسي را نمي ي تاريخ امت نابغه
 باشد.



 

 

16 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

 و لياقـت شايستگي و عظمتي برخوردار باشد،   از چنين جايگاه و درجه  كسي كه
  اش بـه  هـاي شخصـيتي   تـرين ويژگـي   شود و مهـم   اش مطالعه زندگاني  كهرا دارد  آن

طور عام ذكر گردند، زيـرا    شود و فضايل او در حق امت اسالمي به  نمايش گذاشته
 انجام آن قيام كنند.  واجب است به  اي است بر گردن امت اسالمي و اين وظيفه  كه

هـا،   مرد علماي هند در عصر خويش و شيخ نـدوي  كتاب بزرگ  ي بنده عقيده  به 
ي  و از جايگاه اين نابغـه   قيام كرده  انجام اين وظيفه  به /سيد سليمان ندوي  عالمه
 است.  برداشته  ها را آفريد، پرده معجزه  و شخصيت بزرگي كه  يگانه

0Fبرخي علما  گفتني است كه

ـ   راجـع بـه   /تبعيت از شيخ نـدوي   به 1 دگاني و زن
هاي آنـان   اند، اما نوشته ي تحرير درآورده رشته  هايي را به منين كتابؤالم شخصيت ام

ذكر وقايع   ها به بيشتر آن  باشد كه در چهارچوبي مشخص و حاوي جوانبي معين مي
 اند. اكتفا كرده  و رويدادهاي عصر بانو عايشه

و فرهنگـي بـراي    اي علمي همچون موسوعه /نظر من كتاب سيد ندوي  اما به
تمـامي    كـه  ايـن   بـه   باشـد، بـا توجـه    منين و زندگاني ايشان ميؤالم بازگويي عصر ام

ها و  ، اجتهاد، توجيهات، رهنمود، كنگره منين اعم از علم، فقهؤالم جوانب زندگاني ام
ي را جلـوه  از روش برخـورد خـانوادگ  بـي نظيـر    اي همچنين نمونه وها را  سياست

از آن بـه   را دارد كـه  و اهميـت آن اي در خور ستايش است  نمونهكه چنين  دهد، مي
فرهيختگـان  هاي  چون ما در ميان خانواده ي خوشبخت ياد شود، عنوان يك خانواده

المـؤمنين را سـراغ    تـر از خـانواده ام   خوشبختاي  ي بشري خانواده و بزرگان جامعه

                                           
الصديقة بنـت  «كتابي تحت عنوان   ي مشهور و اديب نقاد، عباس محمود عقاد كه : نويسنده از جمله -1

چاپ رسيد و استاد سـعيد    در دار المعارف مصر به 1957و در سال   نگارش درآورد  را به »الصديق
ي تحريـر درآورد، سـپس اسـتاد     رشـته   را بـه  »و السياسـة   عائشـه «افغاني كتابي را تحت عنـوان  

را نوشـت و در رديـف    »منين و عالمة نسـاء االسـالم  ؤالم السيدة عائشة ام«عبدالحميد طمهاز كتاب 
و در دارالقلـم   -تعالي  اهللا  حفظه -  سرپرستي استاد محمد علي دوله  هب »أعالم المسلمين«ي  زنجيره

 چاپ رسيد.  م به 1994هـ 1415دمشق براي بار پنجم در سال 
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بهتري زندگي  لنين عايشهام المؤمنسبت به كنيم كه  بانويي را پيدا نمي و نداريم،
 باشد.داشته 

با بزرگترين جايگاه علمـي  ) يشه(زندگاني بانو عا ارزشمندكتاب اين هنگامي كه 
 روشنفكر، نويسنده ماهر و كتابي كه توسط قلم روان ادبي پا به عرصه وجود نهاد، و
 چنين كتابي منتـي بـود كـه    ،حرير در آمده بودتشيخ ندوي به رشته  ،متفكر يگانه و

اي بود كه به كتابخانه اردي  هاي علمي گذاشت و دستاورد تازه ايشان بر ساير نوشته
انجـام داد  زنان مـؤمني   ي اضافه كرد و همچنين فضيلت بزرگي بود كه در حق همه

الگويي بي  اي بزرگ و به نمونه اي بودند تا آنها را كه در پي نوشتن زندگاني برجسته
 همتا هدايت دهد.

المـؤمنين عايشـه    بزرگتـر از ام  و ن در طـول تـاريخ الگـويي برتـر    زن مسلما آيا
 را سراغ دارد كه تاريخ اسالمي را به كلي دگرگون كرده باشد؟ لصديقه

در تمـامي   د ومـ زنان مسلمان بددرون  اي در اين كتاب به بازار آمد تا روح تازه
بازيـابي آن  اي اي باشـد بـر   مرحلـه  و برساند شانمطلوب  هاي زندگي آنان را به زمينه
و انـد   كه مردم با گذشت روزگار آنان را به دست فراموشي سپرده هاي شريفي سنت

 روش زندگي كه الزم است زن مسلمان بدان پايبنـد و  دروس و پند و آن  زنان را به
 د.، يادآوري نمايمتعهد باشد

بـا  مؤلفي گرانقدر است كه واقعاٌ  انتخابي خوب از و تالشي چشمگير  نوشتهاين 
 اداءكرده است. مفيدترين شيوه حق آن را بهترين و

اين خدمت علمـي ارزشـمند در ميـان     گرانبها وو اما متأسفانه اين گوهر كمياب 
 اسـت و  اش تنها براي اردي زبانان بـوده  برادران اردي زبان محبوس مانده و استفاده

نهـاي جهـان   گنجينـه گرانبهـا بـه تمـام زبا     شديدي است تا اين ميراث علمي و نياز
مـردم    ميان همه ترجمه شود تا در ،ن وسنت استآمخصوصاٌ زبان عربي كه لهجه قر

 جويند.  از آن بهرهمردم  ي همهد و گردپخش 
خداوند يگانه را سپاسگزاريم كه اين توفيق را به ما عنايت فرمودند تا با يادگيري 

بـه بـرادران عـرب    ا ر آن نايل گرديم و زبان عربي به افتخار بزرگترين خدمت علمي
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 تعريب از فنون سخت و طاقت كه فن ترجمه و ود اينجبا و؛ زبانانمان تقديم نماييم
را شـانس پيـروزي    ،معـرب  افتـد تـا متـرجم و    است كه به ندرت اتفاق مي يفرساي

بـه درك   درون كتاب مورد نظـر وارد شـوند و   مگر اينكه به روح و ،بدست بياورند
 آگاهي كاملي بر آنها داشته باشند. وواقعي موضوعات كتاب برسند 

پژوه است  خاضعانه از يك دانش علمي و شبنابراين كتاب مذكور نتيجه يك تال
ناكـام   برخدا و بلكه تنها بر مبناي توكل ،ورزيده نيست آزموده و كه در زمينه مذكور

 آستين همت را باال زده وشروع به اين كار خيـر نمـوده   ،نگذاشتن دوستان وآشنايان
 .است

به شرح  ،استخراج احاديث مذكور در كتاب تحقيق و، روش اينجانب در ترجمه
 :باشد ذيل مي

 1- كاسـتي مگـر    بدون هرگونه زيادي و ،عبارات مؤلف ترجمه حرف به حرف
 .شدبا  بودهدر مواردي كه نياز 

 . ذكر شده آيات ي شمارهها و  سوره ذكر نام -2
 منابع معتبر. نقل حرف به حرف احاديث شريف از -3
، دقيـق و مراجعـه بـه    علمـي  اي بـه شـيوه   ،تخريج احاديث مذكور در كتاب -4

در صورتي كه حديث مـذكور   و، حديث صورت گرفته استكتابهاي اصول 
، حـديث  ي شـماره ام  سعي كـرده شد، گانه حديث منقول با ي از منابع نهاز يك

ا اگـر حـديث   امـ  ذكـر كـنم،   ،آن نقل شده اسـت  كتابي كه حديث از منبع و
مسـتدركات  ، مجامع ،معاجم، كتابهاي سنن ديگري از قبيل مسانيدمذكور، از 

موضـوعي كـه حـديث در آن     و  ، شـماره به صفحه ،بوده باشد منقولغيره  و
 .ام اشاره كرده ،وارد شده

علمـاء محـدث بـه صـحت و      آراء ل گفتار محدثين ودر مواردي كه در خال -5
 ام. را هنگام ذكر حديث بيان نموده م نهايي آنحك ،سقم حديثي پي برده باشم

 ،پاورقي كتاب بدان اشاره كرده ذكر منابعي كه مؤلف در  هدر ذكر منابع تنها ب -6
 .ام گان ذكر نمودهابع بيشتري را جهت مراجعه خوانندبلكه منام،  اكتفا نكرده
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ـ  ،تيارواي را برايمنابعي  ،بعضي مواقع مؤلف -7 ـ بيان كرده كه آن رواي  آن  هت ب
بـه سـند    ،به همين خـاطر در صـورت احسـاس نيـاز     ،باشد ميضعيف  سند

به دنبال و  ام اشاره نموده ،صحيح در منبعي كه حديث در آن وارد شده است
 .ام هترجمه كردنيز عبارت مؤلف را  ،آن

 كاستي. نقل دقيق عبارات تاريخي از منابع معتبر تاريخي بدون هرگونه كم و -8
بلكه تنهـا جهـت    ،متن كتاب نياورده در را نآت احاديثي كه مؤلف ذكر عبارا -9

 استدالل يا اثبات حكمي بدان اشاره نموده است.
صورتي كه تشـخيص داده   موضوعات كتاب در  نوشتن حاشيه بر بعضي از -10

 .داردبه توضيح نياز  ،باشيم
اي  اشـاره رهاي جاويـدان مؤلـف   در مورد زندگاني، آثـار علمـي و شـاهكا    -11

ــانو «كتــاب   ام و همچنــين راجــع بــه داشــته  مختصــر را عرضــه زنــدگاني ب
 ام. سخني را بيان نموده» ل عايشه

 فهرست بندي موضوعات كتاب. -12
آنهـا   پژوهش كتاب از خذي كه مؤلف در تحقيق وآم فهرست بندي منابع و -13

 استفاده نموده است.
بـه مـا    علمي را از ما قبول كند واز خداوند بزرگ خواستارم كه اين تالش  پايان در

و بـراي عمـوم مـردم نيـز      باشـد   صـورت گرفتـه    مخلصانهتوفيق عنايت فرمايد كه 
سـرورمان حضـرت    پيـامبر و  ايت را بـر صـلوات ورحمـ   درود و سودمند باشـد و 

مـادران مؤمنـان و    ايبـر  طاهرش و اصحاب بزرگوارش و آل طيب و و صمحمد
 را از خداوند بزرگ خواستاريم.  روان شاهراه هدايت تمامي دنباله

 
 هـ 26/1/1423  دوحه

 م 15/3/2002
محمد رحمة اهللا ندوي
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 سيد سليمان ندوي اي از زندگاني عالمه چكيده

 اسم و نسب
مدي بن عظمت علـي  حكيم محوالحسن بن محمد شير كه معروف به سليمان بن اب

فقيـه   مفسر مشهور، ر،عالمه بزرگوا باشد كه مي أميرجكنبن وجيه الدينِ معروف به 
در  و ...بـوده اسـت   دانـش  ابـداع و  نابغه در نويسنده گرانقدر، مؤرخ زمان، محدث،

از مـادرش زنـي دانـا وحلـيم و      رسـد،  مـي  نسب به مواليمان علي بن ابي طالب
دختر سيد حيدر حسين بن كاظم حسين بن رفت، ايشان  به شمار ميبزرگترين زنان 
منتهـي   نسـبش بـه حضـرت علـي    و نيـز در نهايـت   باشد كه ا مي خادم حسين...

 گردد. مي

 خانواده عالمه ندوي
 اهـل علـم و   ري و، مشهور به پرهيزگااي اصيل ندوي در دامن خانوادهسيد سليمان 

هاي بزرگان  اي شريف از خانواده وي در خانه ،گذارد مي ي زندگي عرصه  پا بهدانش 
نيكوكـاري پـرورش    ادب و، به علـم  اي مشهور خانواده مفاخرات، اهل بزرگواري و

 يافت.

 محل تولد
برابـر بـا    ـه1302هفت روز مانده به ماه صفر سال  ،عالمه سيد ندوي در روز جمعه

در  در روستاي ديسنه از توابع بهيار 1884دوم ماه تشرين الثاني نوامبر سال  بيست و
 هند ديده به جهان گشود.
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 كودكي
پرهيزگاري بزرگ  سرشار از ايمان و فضايي ادبي و ،سيد ندوي در يك محيط علمي

برادرش ابوحبيب يكي از بزرگترين دعوتگران در عرصـه دعـوت و مصـلحين    شد؛ 

را بـر بـرادرش قرائـت    » تقويـةاإليمان «عالمه ندوي كتاب  رفت، جامعه به شمار مي
اي  به همين خاطر عالمه نـدوي بـا عقيـده    ،داد را برايش شرح مي كرد و او هم آن مي

ا به اظهارات خودش كتـاب  نخرافات بزرگ شد و ب خالي از هرگونه شائبه و وپاك 

 :فرمايـد  همانطور كه مي ،نقش بزرگي را در زندگي او ايفا كرده است» تقويةاإليمان«
كتاب مذكور اولين كتابي بود كه مرا به راه راست رهنمـون كـرد و ريشـه آن را در    «

 .1F1»قلبم دوانيد

 آموختگيدانش 
ر خـدمت عـالم متبحـر    د ائي را در خدمت عالمان روستايش آغاز نمود،مراحل ابتد

زبان فارسي و عربـي و قواعـد صـرف و     )م1927متوفي (نقشبندي سيد ابي حبيب 
سـپس در سـال   ، همانطور كه مـواردي را از پـدرش يـاد گرفـت     نحو را ياد گرفت،

و به مـدت   در پيش گرفت را م بسوي روستاي فلواري از توابع بهيار راه سفر1898
  بـه ي وفلوار، در آنجا در خدمت شيخ محيي الدين يك سال در آنجا سكونت گزيد

جا ذوق شعري و ادبي وي نيز بروز كرد و علم منطق را آندر  و خواندن مشغول شد
 در خدمت استاد سليمان ياد گرفت. نيز

جه بنردر د »اإلمداديه«سپس بار ديگر براي طلب علم بار سفر را به سوي مدرسه 
فقـه  مرغينـاني در  ي  نوشـته » الهدايـة «در همان مدرسه كتـاب   از توابع بهيار بست و

شـرح  «در علـم منطـق    وخوانـد  ديوبندي حنفي را در خدمت شيخ مرتضي حسين 
 حسين آروي قرائت نمود. شيخ فدا در خدمترا » التهذيب

 

                                           
 15الكتب التي لها منة علي علماء االعالم ص  -1
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 پيوستن عالمه ندوي به انجمن علمي علمايان لنكو در هند
راه افتاد و در سال   هين بار نيز كول بار سفر را بست و به سوي لنكو بعالمه ندوي ا

آنجـا   در سال 5لعلوم انجمن علمي علمايان در لنكو پيوست و مدت ام به دار1901
مهمترين اساتيد شـيخ   م به درجه شهادت نايل گرديد.1907ماندگار شد تا اينكه در 

 از: نددبو عبارت لنكو ندوي در انجمن علمي علمايان در
اد بزرگوار عبـداللطيف بـن اسـحاق حنفـي     استو  عالمه مشهور مفتي بزرگ، -1

او قرائت  پيشعالمه ندوي كتابهاي فقه را   كه هـ)1379متوفي سال (سنبهلي 
 نموده است.

  هــ) كـه  1362متوفي سال ( بندوي،وار، محدث حفيظ اهللا استاد عالم و بزرگ -2
خدمت ايشان تلمـذ   از علم هيأت را درعالمه ندوي احاديث پيامبر و بخشي 

 نمودند.
(متـوفي سـال    كوتي،مه محمد بن فاروق بن علي اكبر عباسي جريااستاد عال -3

خـدمت   ادبيـات عربـي را در   فلسفه و، عالمه ندوي علم منطق  هـ) كه1327
 ايشان تلمذ نمودند.

 (متـوفي وري پـ جيراج، شـبلي بـن محمـد علـي     استاد بزرگوارو  عالم صالح -4
 .هـ)1364سال

سـيد عبـد الحـي بـن      طبيـب، و محـدث   مؤرخ مشهور هنـد،  عالمه بزرگ، -5
مقامـات  «عالمـه نـدوي كتـاب      ـ) كـه ه1341متوفي سال (حسني فخرالدين 

 ايشان قرائت نمودند.  در خدمترا  »الحريري
عالمـه    ـ) كـه ه1332متوفي سال (نعماني شبلي  مؤرخ بزرگ، ـ عالمه گرانقدر،6

او  پـيش را  »دالئـل اإلعجـاز  «عربي را از ايشان يـاد گرفتنـد و    ندوي ادبيات
توجه به  نوآوري و، تأليف كتابروش قرائت نمودند و همچنين علم كالم و 
 زندگاني پيامبر را از ايشان فرا گرفتند.
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ترين علمائي كه در پرورش علمي و فكري عالمه ندوي نقش به سزائي  مهم
 اند داشته

، خود عميقي كه داشتو علمي و فكري و مطالعات وسيع  عالمه ندوي در پرورش
كه او را بدان فكر اصـيل اسـالمي و    داند مياي از علماء بزرگوار  مديون مجموعهرا 

از  انـد،  روي و مراجعه مستقيم به نصوص كتاب و سنت آشنا كـرده  روش ديني ميانه
سايل عقيدتي بارزترين علمائي كه در فكر و ذهن و منهج تحقيقي و روش بررسي م

 اند عبارتند از: و فقهي عالمه ندوي نقش چشمگيري را دارا بوده
امت اسالمي ابو  فقيه و حافظلك بن انس بن مالك بن ابي عامر، إمام إمام ما -1

نـدوي محبـت    عالمـه هــ).  179ـ93( إمام دارالهجره ،اي عبدهللا صبحي مدينه
او را بـر صـحيحين    خاصي نسبت به إمام دارالهجره داشـتند و كتـاب موطـأ   

ليثي به روايت موطأ دسـت يافتـه   يي يح از طريق يحيي بن دادند و برتري مي
 است.

ـ       ،إمام تقي الدين أبوالعباس -2   هاحمد بـن عبـدالحليم بـن عبدالسـالم بـن تيمي
عصـر   در كميـاب و  مجتهـد  ،فقيـه  محـدث،  ،شـيخ اإلسـالم عالمـه    ،حراني
 هـ).728ـ661(خويش

شـمس الـدين    رسا،قلمي  صاحب ذهني روشن و قيه،ف حافظ و ،إمام محقق -3
دمشـقي مشـهور بـه ابـن قـيم      بدهللا محمد بن ابي بكر بن ايوب زرعـي  ابو ع

اين دو نابغه سيد ندوي را بـه شـگفت آورده بودنـد و    هـ) 751ـ691(جوزي 
شان در باال بردن توانايي علمي سيد ندوي نقش مهمـي دارا   هاي مطالعه كتاب

در  شتأليفـات سـاير  و » سـيرة النبـي  «كتاب نوشتن خاطر در به همين  ؛اند بوده
 بسياري مواقع از آراء و نظرات آنان استفاده كرده است.

، اسـتاد بزرگـوار و مجتهـد    ستاره سرزمين هنـد،  فقيه جهانگرد، ،إمام محدث -4
 هـ).1176ـ1114(معروف به ولي اهللا الدهلوي احمد بن عبدالرحيم 

 .هـ1332ي نعماني متوفعالمه شبلي  -5
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 جايگاه علمي عالمه ندوي
 : قرآن كريمنخست

بـرد و ايـن    عالمه بيشتر زندگي خود را در تدبر و تفكر آيات قرآن كـريم بسـر مـي   
، دانست هاي قرآن مي وريآزندگي پر خير و بركت را نتيجه همان تدبر و تفكر و ياد

 ،را از آيات قرآن اخالقي و سياسي ،فقهي ،و اهتمام بالغي به استنباط مسائل اساسيا
داد، دليـل   شرح و توضيح نكات ادبي قرآن و بررسي مباحث تاريخي آن نشـان مـي  

ارض «واضح بر وجود اين ذوق در وجود عالمه ندوي تأليفات ايشان از قبيل كتاب 
چهـارم و بـنجم كـه منصـب      جلـد   ويژه  به» سيرة النبي«ضخيم و مجلدات » القرآن
از زواياي جديـدي مـورد بررسـي قـرار      يات پيامبر راعبادات و اخالق ،عقائد نبوت،

معـاني و اعجـاز قـرآن    ، بالغـت  ،وي نسبت بـه زبـان عربـي    آگاهي چون ،دهند مي
 بوده است. ها آگاهيتر از بقيه  تر و اساسي عميق

شويم كه استشهاد عالمه ندوي به آيـات قـرآن مطـابق بـا      بدين لحاظ متوجه مي
ي كـه عـرب   ا يعني مطابق با معنـاي  ،ت بوده استمكاني نزول آيا مقتضاي زماني و

اند و مطابق با اصلي كه عرب از دير باز آن را بدان اصل  براي آن كلمه استعمال كرده
كـارگيري آيـات     هب شناخت جايگاه و ي عالمه ندوي در زمينه همانا اند. به كار برده

 ار برده است.نظيري را بك تالش بي ،زمان نزول و موضوعات آنهامعرفي قرآن و 
را براي تفسـير  هاي منظمي  ريزي و همچنين عالمه ندوي در دار المصنفين برنامه

اي جهـت نگـارش موضـوعات و ترتيـب      همانطور كه برنامه ،ارائه داده است ،قرآن
 معتقد بود كه بايد بررسـي و تفسـير   آيات قرآن به روش نوين در سر داشته است و

باشد و آيـاتي كـه   سليم مبادئ و ايمان و عقل  وآيات قرآن بر مبناي رعايت اصول 
مسائل فقهـي يـا عقيـدتي يـا سياسـي هسـتند بايـد         قضاياي خاصي مانند: مرتبط با

 جداگانه تفسير شوند.
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 دوم: حديث شريف
و بـر اثـر عشـق و     بـود  صسنت و آثار پيامبر ،احاديثمشغول  بسيارعالمه ندوي 

ذخيره كردن ايـن آثـار در دار    دي برافري كه در اين زمينه داشت حرص زياعالقه و
 هاي حديث و كتاب داشت تا اينكه كتابخانه دار المصنفين مملؤ از المصنفين ابراز مي

 رجال حديث شد.علم 
 صطولي نكشيد كه تفوق و برتري عالمه ندوي در زمينه شرح احاديث پيـامبر 

مطابق  صامبرفهم احاديث پيبايد كه   بر اين اصرار داشتعالمه ندوي  ،آشكار شد
با زمان و مكاني باشند كه حديث در آن ايـراد شـده اسـت تـا بتـوان بـا بهتـرين و        

 تطبيق داد. صترين شيوه آن را با زندگاني پيامبر شايسته
در و گرفت   را بر عهده صمسئوليت مقابله با منكرين سنت پيامبر عالمه ندوي

رد   به »اليها بيان الحاجة نة وتحقيق معني الس«مشهورش  ي مقاله  طي مقاالتي از جمله
 پرداخت.شبهات آنها 

إمام ندوي به تبعيت از منهج سلف صالح منابع اساسـي شـريعت اسـالمي را در    
مخالف نصوص كتـاب و    ي كهنظر كند و هر رأي و سنت خالصه مي اصل كتاب و

 فـت، و مسلك متأولين را در بـر نگر و راه ا ،درو شمار مي  هفاقد اعتبار بباشد، سنت 
 كرد. پيروي ميداليل  از بي چون و چرا ،بلكه در بررسي مسائل

 سوم: فقه
سيد ندوي از روشنفكري فقهي عجيبي برخوردار بـود و چـون برخـوردار از ملكـه     

 ،علـوم قرآنـي  ، لغات عربي و آگاهي فراواني نسبت به قرآن شناخت زبان و آداب و
ول و آراء اصـ  منابع فقه و توجه بيش از حد به منسوخ و ناسخ و ،صحديث پيامبر

زمينه مناسبي جهت تحقيق و تفحص در مسايل اجتهـادي   ،و نظرات فقهاء را داشت
بينم كه بر منهج و مذاهب ابي  به همين خاطر مي ،و مذاهب برايش فراهم و مهيا بود

منهج بود با وجود اينكه در مسـايل فقهـي   مالزم اين   پرورش يافت و پيوستهحنيفه 
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زادي فكري و درباز بودن از مذهب گرايي و تقليد و تعصب بـراي عـالم   آ  بهمعتقد 
 معيني بود.

از هوا و هوس يا تقليد اش از يك رأي محض يا  فقهي تعالمه ندوي در تحليال
مهمترينشان قرآن   ي كهبلكه از داليل و براهين و اصوليات ،كند كورانه پيروي نميكور

و همچنين معتقد است كه دروازه اجتهاد  كند تبعيت مي باشد، مي صسنت پيامبر و
 تا روز قيامت به روي اهل اجتهاد باز است.

 فرمايند: مي» تراجم علماء اهل الحديث«عالمه ندوي در مقدمه كتاب 
سنت پيامبر را مسـتند خـود    ،من پايبند سنت پيامبر و پيرو توحيد خالص هستم«

مـي بـر روي مجتهـدين بـاز     قرار داده و معتقدم كه دروازه اجتهـاد بـه صـورت دائ   
 ».ائمه سلف صالح خالصه نشده استاز باشد و معتقدم كه حق تنها در يكي  مي

بـه وجـود    ،يكي از مشكالت معاصـرين : «فرمايد و در يكي از سخنرانيهايش مي
باشـد   ين ميي علماي متأخراآمدن يك نوع جمود فكري در پيروي از نظرات و فتاو

ند و مراجعه نكردن به منابع اصلي لغزشي معصوم هست گونه اشتباه وكه گويي از هر
در حل كردن مسايل و مشـكالت   )سنت پيامبر و اجتهادات ائمه سلف قرآن و(دين 

 ».ديني و دنيوي و اعتقاد به بسته شدن دروازه اجتهاد بر روي مجتهدين است
 ودبمعتقد  ،توجه به تغيير احوال و اوضاع و پيدايش مسائل جديد عالمه ندوي با

كه نياز به نگارش فقهي مقارن به روشـي نـوين و مطـابق بـا مسـائل روز احسـاس       
 شود. مي

 چهارم: تاريخ
بـي شـك سـيد نـدوي      :فرمايـد  شيخ ابوالحسن ندوي درباره سيدسليمان ندوي مي

 باشـد،  را دارا مـي  بزرگتـرين مـؤرخ و محقـق عصـر خـويش      نـام استعداد و لياقت 
، »المالحـة عنـدالعرب   «، »ت بـين الهنـد والعـرب   الصال« ،»خيام«جمله  ازتأليفاتش 

 بـارزترين نمونـه در ايـن زمينـه هسـتند و      »سـيرة عائشـة  « و »حياط اإلمام مالك«
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  بودهبي نظير  آن موضوعگوهر گرانبهايي است كه در » ارض القرآن«همچنين كتاب 
2Fرود ثروت بزرگي در مسايل علمي به شمار ميعنوان   بهو 

1 . 
سيد  دار تاريخي عصر خويش بود، نمونه كامل صداقت و امانت  كه اين  به  با توجه

قـرار  مردم هنـد  تاريخ مندان به  مرجع عاليقدر اساتيد مؤرخ و عالقهعنوان   بهندوي 
نظـرات و   كردند وبـه آراء و  با او مكاتبه مي رفتند و بود، مردم به ديدارش مي  گرفته

اي خيلي كم به چشم  گونه شيوه شعر در تأليفاتش  نمودند. يش مراجعه ميها بررسي
از برانگيختن احساسات خوانندگان و بازي بـا احساساتشـان خـودداري     خورد و مي
زمينه تحقيق و تفحص و نقـد مطالـب    تمام تالش و انگيزه خود را در و ،ورزيد مي

 كرد. مصرف مي

 پنجم: فلسفه و علم كالم

بهتـرين  » سيرة النبـي «كتاب  ،علم فلسفه و كالم تبحري خاص داشتسيد ندوي در 
سـليمان نـدوي    عالمـه ابولحسـن نـدوي دربـاره سـيد      اين ادعـا اسـت،   ايدليل بر

اين بود  سليمان ندوي انجام داد،  عالنهيكي ديگر از كارهاي بزرگي كه : «فرمايند مي
اهدافي را دنبال كرد كه جز از طريق علم  و تاريخ  سيره برايخود  هاي كه در بررسي

را جديدي بينيم كه علم كالم  به همين خاطر مي ،ي اين مسايل ميسر نبودكالم بررس
قـانع كـردن آنـان و     در راستاي با روشي نوين ارائه داد كه تأثير آن در ذهن مردم و

و شريعت اسالمي به مراتـب بيشـتر از علـم     صاعتبار بخشيدن به شخصيت پيامبر
 .3F2»صر جديد استعلمي ع كالم قديم است و بيشتر نيز جوابگوي مسايل

                                           
 .70-71سيد ابوالحسن علي ندوي ص   عالمه -شخصيات و كتب -1
 .69ن علي ندوي ص سيد ابوالحس  عالمه -شخصيات و كتب -2
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 ششم: لغت و ادبيات
را  زبان انگليسي، عربي و فارسي بود، او سيد سليمان ندوي مسلط بر زبانهاي اردي

تـا از   را نيـز يـاد گرفـت   تركي و فرنسي اندكي  عبري وفرا گرفت و همچنين زبان 
 ها بتواند از تأليفات بيگانگان آگاهي كامل داشته باشد. طريق يادگيري اين لهجه

مردم باور دارنـد كـه سـيد نـدوي عـالمي      « گويد: دريابادي ميتاد عبدالماجد اس
نوشتن تاريخ ي  نظيري است كه جهان تسليم پيشوايي او در زمينه فرزانه و محقق بي

هـاي   اما شناخت مردم بـر جايگـاه او در زمينـه    ،است صزندگاني پيامبر و سيره و
ستند كه بتوانند شخصـيت او را  نقد بسيار محدود است و كمتر كسي ه شعر و ،ادب

عالمه ندوي سر گذشـت ارتبـاط   . اينك 4F1»در جايگاه يك اديب و شاعر تصور كنند
اتيد زبـان عربـي را در خـدمت اسـ    « نمايـد:  خود با زبان عربي را برايمان بازگو مـي 

پيـروان سـبك    از جرياكوتي و عالمـه سـيدعبدالحي حسـني   بزرگوار: عالمه فاروق 
عالمـه شـبلي قرائـت    پيش جرجاني را » دالئل اإلعجاز« و كتابمتأخرين ياد گرفتم 

سپس با تمام شوق و رغبت  بدين شيوه با سبك قديم نيز آشنايي پيدا كردم، ،نمودم
كه در زبان عربي بود به نوشتن و تكلم بدان زبـان رو آوردم و  اي  با وجود پيچيدگي

ر چه بيشتر در وجـود مـن   اين ذوق را ه ،»نقد الشعر« و» ديوان الحماسة«هاي  كتاب
 .5F2»اشعار روي آوردم  سرودنسپس به  ،ور ساختند شعله

زبـان    را بهنقش چشمگيري ، بخشيدن به جامعه مسلمانان سيد ندوي در وحدت
اسالم از مزايايي «گفتند:  »الضياء«به مناسبت افتتاح مجله  است؛ ايشان  بخشيدهعربي 

نگـري   كه نيازمند جلـوه  دارندهرهايي برخوردار است كه قابل شمارش نيستند و گو
هـا   يك پارچگي بين ملتها و طائفه كه اسالم دين اتحاد وآنيكي از اين مزايا  نيستند،

، آن بارزترين وسيله جهت تحقق اين اهدافتناصح است.  برابري و ،و دين برادري

                                           
 230سيد سليمان ندوي ص   ي مخصوص به شماره »المعارف«ي  مجله -1
 .18الكتب التي لها منة علي العلماء ص -2
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علـي  انـد،   گشته خداوندقانون تسليم   قرآن و كساني كه  منان بهؤراي مب  است كه
 كـه لهجـه قـرآن     قرار دادهلهجه خاصي  ...، جنسيت ورنگ ،نژاد، زبان رغم اختالف

معـاني درونـي تعبيـر     ازتوان  و با همين لهجه مي است و قرآن بدان لهجه نازل شده
ايـن لهجـه در تمـام     ؛يكديگر الفت گرفـت  مخاطب قرار داد و بارا كرد و يكديگر 

رود و با گذشت قرنهـا و   مسلمانان به شمار مياوضاع و زمانها زبان تمامي  احوال و
 .6F1»افتد نسلها از اعتبار نمي

آورده و شعر زيبايي به  يسيد ندوي در موضوعات مختلفي به سرودن اشعار رو
فضـائل   دوسـتدار  و خيـالي پـاك   ،زبان عربي دارد كه بر وجود يك احساس نـازك 

بـا وجـود    ،ده اسـت نيكويي زيادي تجلـي كـر   داللت دارد كه در شعرش با قوت و
براي كسـي كـه    و قشنگ كه به نظم در آوردن اشعار عربي با چنين تعبيراتي زيبا اين

7Fاي نيست كار ساده ،زبان عربي كار ننموده در جو

2. 
 :پردازد زيبايش به توصيف خورشيد هنگام غروب ميو در شعر نازك ايشان 

 غتبقــتقة شجت ملـعـمر مــخ قـــام الشفق املمتد فی االفـكأن

 دقـر غـامم هامـت بامء غـشج يةــلی مهالـها فی اعـمخر يعتق

 صهباء مل يذقـال  ذهـن هـل ملـوي   كف الطبيعة تسقی الناس أكؤسها

 مهمترين تأليفات عالمه ندوي
قلم سيال سيد ندوي نوشته و تأليفـات سـودمند و بـا ارزش را در بـاالترين درجـه      

فتن وي در ررده است كه اشـاره بـه قـرار گـ    تحقيق و تفحص به رشته تحرير در آو
بـا  « فرماينـد:  همانطور كه شيخ ابوالحسن ندوي مـي  ،صفوف علماء و محققين است

آثار علمـي يـك   ت اقبعضي او  يافت كهتوان در مي ،توجه به تأليفات ارزشمند ايشان
 ».باشند از انجام آن ناتوان مياكاديمهاي بزرگ   رسد كه اي مي درجه  بهشخص 

                                           
 .3-4هـ 1351ي ماه محرم سال  شماره -مجلة الضياء -1
 .32-33ملحق الرائد لألدب االسالمي ص  -2
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 :ترين تأليفات سيد ندوي بدين شرح هستند ك بعضي از مهماين
اي براي  اين كتاب در دو جلد گردآوري شده و به مثابه مقدمه»: ارض القرآن«ـ 1

نـوع خـود    كه درين به چاپ رسيده است و در دارالمصنف» سيرة النبي«كتاب 
از مهمترين مزاياي ايـن كتـاب پـرداختن بـه اوضـاع       كتاب بي نظيري است،

در گـردآوري   ؛تمدن ملت عرب در پرتو قرآن كريم است تاريخي و ،اسيسي
اكتشافات جديد  يوناني و، رومي، اسالمي، انگليسي، اين كتاب از منابع عربي

 نيز استفاده شده است.
هـا موضـوعات اساسـي     (اين حاشيه نويسـي  :مصحف قرآن ـ حاشيه نويسي بر2

عالمه نـدوي بـه   اكنون پسر كه  )دگير رتباط بين آيات را در بر ميها و ا سوره
به چاپ  ترتيب بخشيدن به اين موضوعات جهت اخراج و گردآوري و دنبال

 جزاه اهللا خيراٌ. .استرسانيدن آنها در كتابي مخصوص 

در آمده اسـت كـه دو    اين كتاب در هفت مجلد به رشته تحرير»: سيرة النبي«ـ 3
 عالمـه نـدوي   ؛ندوي استاستاد سيد  ،نعمانياولش تأليف شيخ شبلي  مجلد

از بزرگتـرين مزايـاي ايـن     ،را تكميل كرد پنج مجلد ديگر آننمودن با اضافه 
تـالش در محـدود    و صكتاب وسعت بخشيدن به محدوده زندگاني پيـامبر 

، توصـيف اوصـاف   نشدن زندگاني پيـامبر در يـادآوري حـوادث تـاريخي و    
هايي مشـخص   هبررسي شعب شريعت اسالمي و و صعادات پيامبر شمايل و

 اسالمي اسـت و  دايرة المعارفدر حال حاضر كتاب مذكور بمثابه يك  ؛آن از
ايـن كتـاب    .باشـد  مـي سـنت   بزرگترين مزاياي آن تكيه بر نصوص كتـاب و 

گويي آيـات قـرآن و     اي است بر فهم دقيق ايشان براي معاني قرآن كه گواهي
8Fهاي سنت در جلو او نمايان هستند كتاب

1. 

                                           
 .2/485، تاريخ ندوة العلماء 69شخصيات و كتب ص  -1
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هـاي عالمـه نـدوي     اي از سـخنراني  اين كتاب مجموعه»: ت مدارسمحاضرا«ـ 4
ــه در ســال  ــه داده اســت  1925اســت ك ــدارس ارائ شــامل بررســي  ودر م

است كه مورد توجه چنداني قـرار   صاي از جوانب زندگاني پيامبر مجموعه
و كمال آن كه به زبان عربي نيز  صاز قبيل جايگاه تاريخي پيامبر ،اند نگرفته

 تحت عنوان (الرسالة المحمديه) به چاپ رسيده است. است و ترجمه شده

 آن بحث خواهيم كرد.از در فصل خاصي به تفصيل »: ةسيرة عائش«ـ 5

إمـام   ،كتاب مذكور در خصوص زندگاني إمام دارالهجره»: حياة اإلمام مالك«ـ 6
 كنـد و  حديثي بحث مي جايگاه فقهي و صفات و، مالك بن انس و اخالقيات

 .است كتاب موطأبر تحقيقي 
 در فلسفه.» رسالةالكون والتكليف«ـ 7

اره علم و زنـدگي شـيخ عالمـه شـبلي     كتاب مذكور درب: »حياة العالمة شبلي«ـ 8
 كند. دعوتي وي بحث مي خدمات علمي و مفاخرات و نعماني و

هـايي از   كتاب مذكور شـامل مجموعـه سـخنراني   »: الة بين الهند و العربالص«ـ 9
ارائه  آباد هند هند در إلههاي  است كه به دعوت بعضي از آكادميعالمه ندوي 

آوري دوران طالئي و ارتباط ه يادها ب عالمه ندوي در اين سخنراني. داده است
 اند. آن دوران با هم داشته مسلمانان در كه هندوها و  پرداختهو عالقاتي 

استاد در ضمن آن   باشد كه هايي مي سخنراني  مجموعه»: المالحة عند العرب«ـ 10
بحث و بررسـي موضـوع و جايگـاه روش زنـدگي در دوران جاهليـت و        به

آگـاهي    است، ايشان همچنـين راجـع بـه     دوران اسالم از منظر عرب پرداخته
هاي جهان و تأليفات و اكتشافات دريـاي آنـان بحـث     شگفتي  عرب نسبت به

 است.  رانده
 ه مقاالتي هستند در خصوص بررسي ومجموع»: رسالة أهل السنة والجماعة«ـ 11

 تحقيق در معني اهل سنت و جماعت.
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 تاريخ وفات
ديني و بـر جـا گذاشـتن     ،دعوي، بعد از سپري كردن عمري مملؤ از زحمات علمي

 بـا  برابر1373در اول ربيع اآلخر سال  آثار پر ارزش علمي و ديني خدمات و ،مفاخر
در تشــيع  ،دار فــاني را وداع گفــت م در پاكســتان1953تشــرين الثــاني نــوامبر  22

عربي حضـور   و مردم عادي و سفراء حكومتهاي اسالمي و اش علماء بزرگوار جنازه
خداوند هر دوي آنان  .نعماني به خاك سپرده شداحمد  داشته و در جوار شيخ بشير

 را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد.  
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  لكتاب زندگاني ام المؤمنين عايشه  سخني راجع به

 مشـغول طلـب علـم و    عالمه ندوي در حالي كه در دارالعلوم انجمن علمايان لنكـو 
در واقع داستان تأليف  ،آوري اين كتاب كرد، شروع به گردبود» الندوه«مدير روزنامه 

گردد كه عالمه ندوي در خصوص آرزوي دروني و  م بر مي1906سال   به اين كتاب
در جريـان   را تادش شيخ شـبلي نعمـاني  اس» عائشه ي هسير«تصميم گردآوري كتاب 

سپس استاد عاليقدر و مربي بزرگوارش شيخ شبلي با ابـراز خوشـحالي از    ،اشتگذ
او را بر گام نهـادن در ايـن راه مبـارك تشـجيع نمـود و وي را در       ،اي چنين انديشه

دسترسي پيدا كردن بر بعضي از منابع و مصادر مورد استفاده در ايـن زمينـه جهـت    
درهاي رحمت  علمي بزرگ ياري نمود و خداوند شيدن به چنان هدفتحقق بخ

م بخشـي از كتـاب مـذكور در    1908كـه در سـال    خود را بر روي وي گشود تا اين
 منتشر شد.» الندوه«مجلد 

م 1914در سـال   سپس اين قدم خير مدت كوتاهي به تـأخير افتـاد و بـار ديگـر    
 م به پايان رسيد.1917تا اينكه در سال  تأليف كتاب نمود  به شروع

توجه بيش از حدي به كتاب مـذكور   امير بوفال (سلطان جهان بيكم)  كه ناهمچن
 هسـپس عالمـ   ،داشت و جهت به اتمام رسيدن آن بر عالمه نـدوي پافشـاري نمـود   

گنجينه تمدن قديم را  ،ندوي نداي مذكور را لبيك گفت و اين ميراث علمي گرانبها
 تقديم نمود.منهجي محكم و متين به جامعه  با روشي جذاب و قشنگ و با

 اهميت اين كتاب
هاي  و شخصيت  هاي اين نابغه نوشته هاي مدارس اردي زبانان از تأليفات و كتابخانه

يي كه نقش بارز و چشـمگيري در تـاريخ   ها شخصيت بزرگ مملؤ و ثروتمند شدند،
خـدمات گرانبهـا و    و جـا گذاشـتن آثـار   اند و با توجه بـه بر  اسالمي به ثبت رسانده
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جزء  ،اند بزرگي كه براي اصالح جامعه اسالمي و مسلمانان به رشته تحرير در آورده
ـ ايـن هـم بـا توجـه بـه       .اند حتي بعد از وفاتشان شدهخود و نام آوران روزگار  ار آث

جامعه اسـالمي   خدمات ارزشمند بزرگي كه در قبال اصالح مسلمانان و جاويدان و
رگترين شخصيتها خالي از كتابي بود كه در مورد بزها  اين كتابخانهاما  د،به خرج دادن

، شخصـيتي كـه جامعـه    وردبياجامعه اسالمي سخن به ميان  هاي مسلمانان و نابغه و
زنـان و  حـدي بـر    چون منت و برتـري بـيش از   طور كل بدان نياز دارد،  اسالمي به

شوق فراواني بـدنبال   باشور وزنان طور خاص دارد،   بهزنان طور عام و بر   بهمردان 
؛ ل زندگي هستنديدر تمام مسا مادربزرگان مادران و، همسران، براي دختران يالگوي

نان تـأثير و نقـش   اهنمايي آتقاليد اجتماعي و ر عادات و، فردي كه بتواند در زندگي
سزاي را ايفا كند. هنگامي كه عالمـه نـدوي شـروع بـه تـاليف كتـابي در مـورد          هب

 ،نمود) نين عائشه صديقهترين زن تاريخ اسالمي (ام المؤم بزرگترين و نابغه زندگاني
 ناين زندگاني مبارك از يك نابغه كم نظيـر همچـو   باچنين كتابي اين خال پر شد و

ينه واقعي جلوه نمود كه براي تمام زنان مسلمان اين فرصـت مهيـا شـد تـا چهـره      آ
 و ن با خبرآگر شوند سپس از احوال  واقعي چنين زندگاني را در زندگي خود نظاره

ميزي زندگي خويش  با رنگ اسالمي همچون آ رنگ اصالح خود و راستاي سعي در
 .زندگاني حضرت عايشه بنمايند

 منابع كتاب
هـايي   هاي تاريخي در نوشته تمامي كتاب: «فرمايند عالمه ندوي در مقدمه كتابش مي

تـوان بـه عنـوان منبعـي از آنهـا       مي ،دآين كه براي عموم مردم به رشته تحرير در مي
رخدادهاي آن  وقايع و ي خواهيم درباره چنين موردي كه ما مي اما در ،استفاده نمود

امكان پذير  ،هاي حديث بررسي چنين وقايعي جز از طريق كتاب ،پردازيمببه كتابت 
 و امهـات المـؤمنين و   صزنـدگاني پيـامبر   ي برگيرنـده درچون اين بررسي  ؛نيست
مصادري كه در تأليف اين كتاب بنابر اين تمام منابع و  ،است هاي بزرگوار بهصحا

هـاي حـديث    تنهـا كتـاب   ،گيرنـد  رد استفاده قرار مي) مولشهيعا (زندگاني بانو
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طبقـات   هستند و در بعضي جاها كتابهاي جوامع و مسانيد و سنن اسماء الرجـال و 
ابن  -تذهيب التذهيب«و » ذهبي -فاظتذكرة الح«، »ابن سعد -الطبقات الكبري: «مانند

 فـتح البـاري و  : «ن بعضي از كتابهاي شرح حـديث ماننـد  يهمچن و» عسقالنيحجر 

. صحيح مسلمبر شرح إمام نووي فتح الباري بر بخاري و » قسطالني -ارشاد الساري
ام مگر در مواقعي كـه بـه حادثـه     بر كتابهاي عمومي تاريخي تكيه نكردهآري هرگز 
ام بخـاطر اينكـه تفصـيل     از تاريخ طبري نيز استفاده كرده ط داشته باشد وجمل ارتبا

 اين حادثه در كتابهاي حديث ممكن نيست.
 از: ندا كتابهاي جديدي كه در اين زمينه بيشترين استفاده از آنها شده است عبارت

ايـن كتابهـا   ؛ »مسند إمام احمد«و » سنن ابي داود«، »صحيح مسلم«، »صحيح بخاري«
بزرگترين معلومات ارزشمند  ام و حرف به حرف و به صورت كامل جستجو كردهرا 

اسـتخراج  » مسـند امـام احمـد بـن حنبـل     « درباره زندگاني ام المؤمنين عائشه را از
المستدرك علـي  « از منابع كمياب مورد استفاده در اين زمينه كتاب حاكم و .ام نموده

 .10F2»استدراك علي الصحابةعين اإلصابة في «كتاب سيوطي  و 9F1»الصحيحين

                                           
زماني كه عالمه ندوي شروع به تأليف اين كتاب نمود، نوشته شده بود، » المستدرك«تاب حاكم ك -1

 -ولي اآلن به چاپ رسيده است و چاپي كه نزد ما است همان چاپي است كه در دارالكتاب العلميه 
 از چاپ حيدر آباد الدكن گرفته شده است.  باشد كه بيروت مي

 به چاپ رسانيد. نمود و »ي عايشه سيره«ي كتاب  را ضميمه نعالمه ندوي بعد از تحقيق، آ -2
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 تشكر و تقدير

: فرمايد كه مي خداوند ي امتثال فرموده جهت           :7(ابراهيم( 

 »من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا«فرمايد:  امبر صادق و مهربان كه ميو تصديق گفتار پي

، »جاي آورد  ر خدا را نيز بهشك  كه  عمل نياورد، نتوانسته  هر كس از مردم تشكر به«
قدرداني خود را آراسته كساني نمايم كه ما را در  دانم كه تشكر و بر خود واجب مي

 ،آن به دورترين نقاط جهان رساندنو سازي  آمادهاند و در  اين كار خير ياري نموده
  كهاستاد محمد علي دوله صاحب مؤسسه دارالقلم  رأس آناندر  ؛ واند قدم برداشته

قدرداني  ايشان را حفظ نمايند و جاي بسي تشكر و متعال خواهانم تا خداونداز 
را به  شه)يعا ي هپرستي اين پروژه يعني ترجمه كتاب (سير، اميدواريم كه سراست

چون در  ،خدمات وي را در ميزان حسناتش قرار دهد خداوند ،عهده گرفته
 الب علم بودنش پي بردم. و ط مربيگري، خالل ارتباطم با ايشان به بزرگواري

در اين مناسبت از دو استاد عاليقـدر و    كهشماريم  همچنين فرصت را غنيمت مي
ي هنـد و  اعظمي مدير دارالعلوم انجمن علمايـان در لنكـو  ، استاد دكتر سعيد مهربان

 »سـوفول  رحمانيـه ال«، رئيس بخش حديث در مدرسـه  وريپمظفرشيخ محمد قاسم 
. داني خود را ابراز مي كنـيم از كشور هند نهايت تشكر و قدر بهياراستان دربنجه در 

هاي ارزشمندشان راه پيشرفت و شكوفايي را  دو استادي كه با توجيهات و راهنمايي
و در كارنامـه اعمالشـان قـرار    جزاي خيرشان بدهد  خداوند ؛بر روي ما گشودند

 دهد.
ناياني كه به نحوي ما آش و دوستان، سپس نهايت تقدير و تشكر خود را به اساتيد

محمـد   م،مخصوصاٌ برادر بزرگوار ،داريم ابراز مي ،اند را در اين قدم خير ياري نموده
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زحماتشـان   اميدواريم خداوند  كه مدنيالحي ندوي ونسيم احمد عبدالوهاب عبد
  را در ميزان حسناتشان قرار دهد.

رسـانم   پايان مي  به گوييثناو  در نهايت سخنان خود را با تقديم بزرگترين تشكر
 بـه همسـر   مهربـانم و  مادر بـزرگ و  به پدر و  مخلصانهرا  خود مهرباني محبت وو 

و نقـش   اند كساني كه محبت و عنايت خاصي داشته؛ كنم ابراز مي )ام عائشه(م عزيز
جزاي خيرشان بدهد  خداوند ،اند بزرگي در تحقق بخشيدن به اين عمل ايفا كرده

 .صحت وسالمتي را به آنان ارزاني بخشد كت وبر و عمري پر خير و
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، و صلی اهللا تعالی علی خري خلقه حممد وآله و 

 صحبه و أهل بيته أمجعني.
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 منانؤي مادر مزندگان

 لعا��هبانو  
 

 
 ي: نوشته

 سيد سليمان ندوي  عالمه
 

 عربي همراه با تحقيق و تخريج احاديث:  به  ترجمه

 حافظ ندوي  محمد رحمة اهللا
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و   و ازواجه  لی سيد املرسلني، و علی آلهرب العاملني، والصالة و السالم ع  احلمد هللا

11Fامجعني  اصحابه

١. 

 

*    *   * 

                                           
 باشد. ابواب، فصول و مباحث از كارهاي ناشر مي  تقسيم نمودن كتاب به -1
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 باب نخست
 ل  و عايشهبان منينؤالم زندگاني ام 

  * مقدمه

 * فصل اول: ازدواجي مبارك

 ي نبوت در مدرسه  فصل دوم: عايشه* 

 ها * فصل سوم: رفتار عايشه با هووها و همسايه

 * فصل چهارم: داستان افك و قانون تيمم:

 * فصل پنجم: وقايع تحريم، ايالء و تخيير

 * فصل ششم: سال يازدهم هجري و رحلت محبوب

 بعد از رحلت محبوب  ه* فصل هفتم: عايش

 هاي آشوب و نبرد جمل * فصل هشتم: شعله

 در زمان حضرت معاويه  * فصل نهم: عايشه

  * فصل دهم: وفات حضرت عايشه
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  پيشگفتار

 خاندانو   ، كنيهنام
عبداهللا  ش اما هكني ؛كردند منين خطابش ميؤلقبش صديقه و ام الم ،نام مباركش عايشه

12Fحميرا بسا از لقب  چهو  بود

رسـول   بسياري اوقـات  .كردند مي  براي او استفادهنيز  1
13Fكرد صدا مي »بنت الصديق«به او را  اكرم

2. 

                                           
اي زيبا  معني سفيدي  است: حميرا از نظر لغت به  گفته »2/140سير اعالم النبالء «ذهبي در كتاب  -1

اثبات   به ل ب حميرا از نظر محدثين براي عايشهلق  ذكر است كه  باشد. الزم به در صورت مي
 »خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء«هاي حديث، روايت  در كتاب  كه اين  به  است، با توجه  نرسيده

سند صحيح در   چنين لقبي به  اند كه . و برخي از محدثين گفتهجزو احاديث موضوع ذكر شده است
تالش كردم اين روايت را نيافتم. ابن قيم نوشته است هر اما من هر چه ؛ است  سنن نسائي آمده

، ابن قيم، 1/60المنار المنيف .«ساختگي است كلمه حميرا آمده دروغ و ،حديثي كه در آن
 هـ. 1403انتشارات: مكتب المطبوعات االسالمية حلب، ت شيخ عبدالفتاح، 

را در كتاب  »الحميراء خذوا شطر دينكم عن هذه«گويم: مال علي قاري روايت:  من نيز مي
، انتشارات: مكتبة  بازنگري و تحقيق شيخ ابوغده  به» 1/98، 121ش  المصنوع في معرفة الموضوع«

و ابن كثير در  »1/449، 1198كشف الخفاء ش«هـ و همچنين عجلوني در 1404الرشد الرياض 
 اند.  هـ آورده 1406  مكرمه  انتشارات: دار حراء در مكه »1/165 تحفة الطالب«

كشف «را در كتاب  »خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء«عجلوني حديث   ذكر است كه  الزم به
 »1/60المنار المنيف «هـ و ابن قيم در كتاب  1405  الرسالهؤسسه انتشارات: م» 1/450الخفاء 
 است.  آورده

خود، كتاب  ترمذي در سسن ،»4198التوقي علي العمل ش «در سنن خود، باب:   ابن ماجه -2
ابوبكر  ،25746ش  6/205و  25302ش  6/132، احمد در مسند خود »3175التفسير ش «

بازنگري و   در بيروت به »دارالكتب العلمية« :انتشارات 274ش  1/132حميدي در مسند خود 
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 افـراد  و رمـزي بـراي فضـيلت و افتخـار    نشـانه شـرافتمندي    هكني  ،در بين عربها
ـ از  ،حضرت عايشه فرزندي نداشت  كه اين  به  شد؛ و با توجه محسوب مي هـم    هكني

زنان نبي اكرم به اسم گفت كه تمام  ص، باري با تأسف به رسول اهللابرخوردار نبود
ـ  ، اماباشند مي  هفرزندهاي سابق خود داراي كني خـود را بـا نـام چـه كسـي        همن كني

ات عبـداهللا   بـه اسـم خـواهر زاده   خـود را    كنيـه « :فرمـود  صرسول اكـرم  ؟بگذارم
 .14F1»بگذار

ـ  و نـام   ؛ش ابـوبكر و لقـبش صـديق بـود    ا هنام پدر حضرت عايشه عبداهللا و كني
 ود.مادرش ام رومان ب

ي  قبيلـه   ي تميم و از طريق مادر بـه  قبيله  از طريق پدر به  ايشان قريشي نسب كه
 مرتبط بود.  كنانيه

ـ  دختـر ين قرار است: عايشـه  طريق پدر بدسلسله نسبش از  بكر صـديق بـن   واب
ـ واب ي ؤقحافه عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن ل

 .كبن غالب بن فهر بن مال
ام رومان بنت عامر بنت عويم بن عبـد شـمس   دختر مادرش: عايشه  يقو از طر 

 است. ان بن حارث بن غنم بن مالك بن كنانهببن عتاب بن اذينه بن بسيع بن وه
د و نرسـ  در جد هفتم يا هشتم به هم مي صنسب حضرت عايشه و رسول اكرم

 پيوندند.  از طرف مادر در جد دهم يا يازدهم به هم مي

                                                                                                      
دار المأمون «انتشارات:  4507ش  8/6تحقيق شيخ حبيب الرحمن االعظمي، ابويعلي در مسند خود 

شعب «بازنگري و تحقيق حسين سليم اسد و همچنين بيهقي در   هـ به1404در دمشق  »ثللترا
 اند. را آورده هـ آن 1410در بيرروت  »دارالكتب العلمية«انتشارات:  762ش  1/477» االيمان

 26285ش  6/260و مسند امام احمد   4970ابوداود، باب: في المرأة تكني ش سنن  -1
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پـدر حضـرت عايشـه در سـال سـيزدهم هجـري در        ضرت ابوبكر صديقح
هـاي پـنجم تـا     اند كـه در سـال   رخين نوشتهؤم ،مادرشفوت در مورد و اما گذشت 

15Fششم هجري وفات نموده است

1 . 
زمـان   دركـه او  انـد   كـرده احاديث معتبر ثابت ، زيرا اما اين نظريه صحيح نيست

در سال ششم   كه اين  به  با توجه ،است در قيد حيات بوده ابوبكرخالفت حضرت 
باشد.  حديث اسم او ميچندين در بيان اين واقعه در ، واقعه افك رخ داد  كههجري 

در سال نهم هجري در واقعه تخيير نيز ايشان   كه  سند صحيح نقل شده  و همچنين به
16Fاست  هزنده بود

2. 
صـل از او روايـت   مت سـندي   از تابعين اسـت بـه    كه مسروق، در صحيح بخاري

17Fكند مي

3. 
را در زمره افرادي قرار داده است كه در  خود، او »صغيرالتاريخ ال«امام بخاري در 

18Fروايت اولـي اعتـراض نمـوده اسـت.     اند و بر وفات نموده زمان حضرت ابوبكر

4 

                                           
 انتشارات: المطبعة االسالمية،  تهران.  ،5/583بن االثير جزري اسد الغابة، امام ا -1

و در قيد   در سال شش هجري در مدينه  است: مادر حضرت عايشه  ابن سعد در طبقات الكبري گفته
 انتشارات: دار صادر، بيروت. ،8/276در گذشت.  صحيات پيامبر

صحيح  ،4786سير القرآن ش و كتاب تف »2468المظالم و الغصب ش «صحيح بخاري، كتاب  -2
 . 3204و سنن ترمذي، كتاب: التفسير ش  1475مسلم، كتاب: الطالق ش 

  كه  روايت كرده  سندي صحيح از مسروق از ام رومان مادر عايشه  امام بخاري در صحيح خود به -3
و  4751ش ي نور  از تهمت اطالع يافت، بيهوش شد. كتاب: تفسير سوره  عايشه  كه گويد: بعد از اين

است، و همچنين در مسند امام   آمده 4143و كتاب: المغازي ش 3388در كتاب احاديث االنبياء ش 
ي طبراني داستان  و الكبير نوشته 7103ش  16/22، صحيح ابن حبان 27115ش  6/367احمد 

 است.  افك ذكر شده
  وفات نموده صصر پيامبرام الرومان در ع  كه  بخاري گويد: علي بن زيد از قاسم روايت كرده -4

باشد. التاريخ  است، اما اين روايت جاي بحث است و روايت منقول از مسروق داراي سندي بهتر مي
 .1/38الصغير
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تهـذيب  «است، ايشان در كتاب   حافظ ابن حجر عسقالني هم بخاري را تأييد نموده
اسـت و در نهايـت     داده  و تحقيقاتي ارزشمند را ارائـه   ي قانع كنندهداليل 19F1»التهذيب

 باشد. سخن بخاري صحيح مي  كه  بيان داشته

 والدت
در ابتدا با عبداهللا ازدي ازدواج نموده بود پس از در گذشت  لحضرت ام رومان

درآمد و از حضرت ابوبكر صـديق صـاحب دو    او به عقد حضرت ابوبكر صديق
گرديـد، در مـورد تـاريخ     لو حضـرت عايشـه   عبدالرحمنهاي:  امن  بهفرزند 

 اند. ننوشته تاريخ معيني راوالدت حضرت عايشه كتابهاي تاريخ و سيرت 
اند كه حضـرت   مورخ ابن سعد و بعضي از سيرت نگاران با تقليد از او نوشتهاما 

در سـن   عايشه در ابتداي سال چهارم بعثت به دنيا آمده است و در سال دهم بعثـت 
زيرا اگـر   ،اما اين صحيح نيست؛ در آمده است صشش سالگي به عقد رسول اكرم

در  ، بايـد حضرت عايشـه بـدنيا آمـده    ،پذيرفته شود كه در ابتداي سال چهارم بعثت
 .سال باشددهم بعثت سن او هفت  الس

مـورد  اصل اين مطلب اين است كه در مورد سن حضرت عايشـه چنـد مطلـب    
  باشد: اتفاق مي

                                           
ايشان در   اند كه گويد: گفته حافظ ابن حجر عسقالني بعد از ذكر نام ام الرومان و نسب ايشان مي -1

سال ششم   در ماه ذي الحجهاند:  و زبير بن بكار گفته ... و واقدي سال چهار يا پنج هجري فوت كرده
  باشد... و مسروق ام رومان را نديده است: اين حديث غريب مي  است. خطيب گفته  هـ فوت كرده

سند مرسل از ام رومان   وفات فرمودند و مسروق روايت را به صاست، زيرا ايشان در عصر پيامبر
هر كس بگويد: ام رومان در قيد حيات   كه  اري تصريح داشتهاست. ابن حجر گويد: بخ  روايت كرده

باشد. بخاري در  است و روايت مسروق صحيح مي  است، اشتباه كرده  وفات فرموده صپيامبر
از مسروق داراي   حديث نقل شده  است و گفته  تصريح نموده  اين مسأله  تاريخ وسط و صغير خود به

انتشارات:  ،494-12/95كتاب: تهذيب التهذيب، ابن حجر باشد. مختصري از  تر مي سندي قوي
 هـ 1404دارالفكر، بيروت 
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 صشش سالگي به عقد رسول اكرمسن در سال قبل از هجرت و   سهاينكه  -1
 .در آمده

 .آمده است صسالگي به خانه پيامبر 9در شوال سال يكم هجري در  -2
هيجـده سـالگي بـه داغ بيـوگي      سن هجري در مدر ربيع االول سال يازده و -3

 نشسته است. 
شه اواخر سال پنجم بعثـت  ترين تاريخ براي والدت حضرت عاي بنابراين صحيح

 .)م 614 مطابق با ماه تموز سالسال قبل از هجرت  9 شوالماه يعني در باشد ( مي
ات تاريخي كه در صفحات آينده بيان خواهد شد يبراي فهميدن واقع:  مالحظه

سال نبوت سيزده سال در مكه و ده سال  23از  صبايد دانست كه رسول اكرم

چهار سال از بعثت رسـول    كهه وقتي به دنيا آمد حضرت عايش ؛در مدينه بودند

هيچ   نمايم كه  اين را نيز اضافهبود.   شدهسال پنجم  وارد گذشته بود و صاكرم

ي ابوبكر صديق در راستاي جهاد و نقش آفرينـي   ي خانوده اندازه  اي به خانواده

 بود.  براي انتشار دعوت اسالم تالش نكشيده
آن برج سعادتي بود كه جلـوتر از همـه جـا اشـعه      رخانه صديق اكبرو  از اين

از آن  لتابناك خورشيد اسالم در آن پرتو افكنده بود. بنـابراين حضـرت عايشـه   
گاه آواز كفـر و شـرك را نشـنيده     هاي او هيچ باشد كه گوش افراد برگزيده اسالم مي

 است. 
نهـا را  زماني كه من پدر و مادرم را شناختم آ«فرموده است:  لحضرت عايشه

20F.»مسلمان يافتم

لـذا افلـح   به حضرت عايشه شير خورانده بود.  ابوالقعيس زن وائل 1
آمـد و حضـرت    گاهي بـه مالقـات او مـي    گاه ) برادر وائل (و عموي رضاعي عايشه

پس از نازل گويد:  مي  رفت. عايشه به پيش او مي با اجازه رسول اكرم لعايشه

                                           
و كتاب االدب  3906، كتاب المناقب ش 2298، كتاب الحوالة ش 476، كتاب الصالة ش بخاري -1

 . 25667ش  6/198و مسند امام احمد  6079ش 
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اجازه خواست تا نـزد مـن بيايـد. گفـتم: تـا       شدن حكم حجاب، افلح برادر ابوقُعيس
دهم. زيرا برادرش ابوقعيس كه  اجازه نگيرم به او اجازه نمي صدربارة او از نبي اكرم

به من شير نداده است بلكه همسر ابوقعيس به من شير داده است. لذا پس از آنكه نبي 
س، اجـازة ورود  افلح بـرادر ابـوقعي   نزد من آمد، به او گفتم: اي رسول خدا!  صاكرم

چه «فرمود:  صخواست. من به او اجازه ندادم تا اينكه از شما اجازه بگيرم. نبي اكرم
؟ گفتم: يا رسول اهللا! همانا مـرد (كـه   »چيزي تو را از اجازه دادن به عمويت، بازداشت

ابوقعيس باشد) مرا شير نداده است بلكه همسر ابوقعيس به من شير داده است. رسول 
 نيـز  گاهي و گاه .21F1»باشد خير ببيني، به او اجازه بده، زيرا عمويت مي«د: فرمو صاكرم

22Fآمد. اش پيش او مي برادر رضاعي

3 

 عهد طفوليت 
از سـخنان و  حركات و سـكنات و نيـز    ازكودكي  همان سنين اشخاص استثنايي در

بـه خـودي    خوشبختيدر پيشاني اقبالشان نور  باشند، ي برخودار ميممتاز هاي گفته
آسا بر دستانشان   ي درخشان آنان و ظهور اعمالي معجزه و از آينده درخشد مي خود

  دهند. خبر مي
در هـر حركتـي از حركـاتش آثـار سـعادت       ،نيز چنين بود لحضرت عايشه

شود و بـازي مقتضـاي    نمايان بود، گرچه بچه بيشتر به بازي و سرگرمي مشغول مي
زيـادي بـه    ز در بچگـي عالقـه  ني لحضرت عايشه، باشد سني او در آن وقت مي
شـدند و اكثـراً او بـا آنهـا بـازي       پيش او جمع مي  ههاي محل بازي داشت دختر بچه

                                           
، مسند امام احمد 1445، صحيح مسلم، كتاب الرضاع ش 5103كتاب النكاح ش  ،صحيح بخاري-1

و سنن دارمي، كتاب النكاح ش  1279، موطأ امام مالك، كتاب الرضاع ش 25482ش  6/177
2248. 

و سنن نسائي،  320، صحيح مسلم، كتاب الترخيص ش 251، كتاب الغسل ش صحيح بخاري -2
 .227ش   كتاب الطهاره
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ادب رسـول   احتـرام و  ،كرد، اما در اين دوران دختر بچگي و بـازي و سـرگرمي   مي
 كرد.  را نيز هميشه مد نظر داشته و رعايت مي صاكرم

اتفاقاً  ،آوردند رد و دوستانش هجوم ميك گونه بود كه عايشه بازي مي اين بسا  چه
كرد و رفقاي عايشه بـه   ها را مخفي مي او بالفاصله عروسك، رسيد ميصرسول اهللا

  شدند.  مخفي مي صمحض ديدن آن حضرت
هـا را بـد    ن آهـا محبـت خاصـي داشـت و بـازي       با بچه صاما چون آنحضرت

23Fگفت با عايشه بازي كنيـد  كرد و مي بنابراين دختران را دوباره صدا مي ،دانست نمي

1 .
عروسـك بـازي و    :داشـت  بيشتر دوست مي بازي را دو ها تمام بازيميان از   عايشه

  .تاب بازي
رسـيدند و در   صكرد كه رسـول اكـرم   ها بازي مي يك مرتبه عايشه با عروسك

 آ ،ها يك اسب هم بود كه در راست و چپ او دو بـال زده شـده بـود    بين عروسك
اسبها كه : ضرت فرمود آنح  .اين چيست؟ جواب داد اسب است نحضرت پرسيد كه

حاضـر  حضـرت از ايـن    آن .هاي سليمان كه بـال داشـتند   او گفت اسب .بال ندارند
 .ندخوشحال شد يجواب

توان به حاضر جوابي  فطري عايشه، واقفيت مذهبي و ذكاوت ذهـن   از اينجا مي
 و سرعت فهم او پي برد. 

چيـزي    بـه   كـه  باشند، و آن ايـن  مي  يعت و فطرتي يگانهكودكان داراي طبعموماً 
هشـت   باشد و معموال تا سـن  نمي  دهند و چيزي از نظر آنان قابل توجه اهميت نمي

 لتوانند به عمق و ژرفاي سخني پي ببرند، اما حضرت عايشـه  نمي گيالي نه سال
اي كودكي ه خاطرات و حرفبرخوردار بود، ايشان   در اين خصوص از طبيعتي ويژه

                                           
انتشارات:  5863ش  13/173 ، صحيح ابن حبان2440ش   صحيح مسلم، باب في فضل العايشه -1

، صحيح 10/219هـ بيهقي در سنن الكبري، باب ما جاء في اللعب  1414، بيروت  الرساله  سسهؤم
 . 6130بخاري كتاب االدب ش 
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و جزئيـات فقهـي   كرد و از آنها احكام  را يك به يك بياد داشت و آنها را روايت مي
شرح بچگي دوران وقايع را از ها و فلسفه  مصلحت  كه ، همچناندنمو استنباط مي را 
 .اي به گوشش خورده بود آن را نيز به ياد داشت آيهاگر   جا كه داد تا آن مي

  ي:  آيه :گويد مي              نازل شد  در مكه 

24Fكردم بازي ميكودكي بودم و من   كه

1. 
اما در  ،هشت سال سن داشت ل ، عايشه مدينه  به صپيامبر در هنگام هجرت

ات هجـرت نبـوي و   يمندي او طوري بود كه تمام واقع اين كم سني حافظه و هوش
ات هجرت يتمام واقع اي آن را نيز به ياد داشت به جز او هيچ صحابيمسائل جزئي 

25Fرا مسلسل و كامل حفظ نكرده  است

2. 
 

                                           
 باب تأليف القرآن. 4993و ش  4876ي قمر ش  صحيح بخاري، تفسير سوره -1
 ابواب الهجرة ،صحيح بخاري و مسلم و ... -2
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 ي مباركازدواج 

 صآنحضرت ؛بود لحضرت خديجه بنت خويلد، صاولين همسر رسول اكرم
 بودنـد،   هسال 40سال سن داشت و حضرت خديجه  25  خديجه در هنگام ازدواج با

در رمضان سـال دهـم   و ياب شد  به همسري او شرف تمام سالست و پنج بيايشان 
وفات نمود و در آن وقت عمر شريف رسـول   ،سه سال قبل از هجرت، يعني بعثت
 .داشت سال 65سالگي رسيده بود و خديجه  50به  صاكرم

 لشود كه در آن روز حضرت خديجه مقام زن در اسالم از اينجا مشخص مي
 اوقـات  درعنـوان بهتـرين يـاور      و بـه ين مسلمان بـود.  نخست بعد از شوهر عزيزش

هـا در هـر جـا     هجوم مصائب و مشكالت و انباشتگي انواع ستم ،تنهايي و طرابضا
داد و بـا او   را تسـكين مـي   صهمراه شوهرش بود و در چنين مـواقعي آنحضـرت  

گرفت. اما با درگذشت چنين رفيق  حضرت را مي همدردي و در مشكالت دست آن
بلكه از اندوه ايـن   ،ملول حال و رنجيده خاطر گرديد صرسول اكرم، غمخواري و

 .تنهايي زندگي نيز برايش مشكل شده بود
 صهاي پيـامبر  و غم و غصهبنابراين ياران و جان نثارانش در فكر چاره افتادند 

سـال دوم   متوفي( همسر حضرت عثمان بن مظعونلذا  .براي آنان ناخوشايند بود
 آمد و گفت:  صصحابي مشهوري است پيش آنحضرت كه هجري)

 »كنيد؟  خواهيد ازدواج اهللا! آيا نمي يا رسول«
 »؟ كسي  با چه«فرمود:  صپيامبر
 »؟ يا بيوه  دوشيره«:  خوله
 »؟ كيست  و بيوه  كيست  دوشيزه«: صپيامبر
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ترين مخلوق نـزد   و دختر، دختر محبوبخوله گفت: بيوه سوده بنت زمعه است، 
26Fعايشه، دختر ابوبكرتو، 

 باشد. مي صديق 1
به خواسته رسـول   لحضرت خوله .فرمود بهتر است در مورد آن گفتگو كنيد

 نمود.  را مطرح  قضيهابتدا به خانه ابوبكر آمد و  صاكرم
فرزندان برادران با  بود كه همانطور كه نكاحبر آن رسم جاهليت   گفتني است كه
 ،شدند دان برادراني كه فقط لفظاً برادر خطاب ميها با فرزن عرب ،اصلي جايز نيست

عايشـه بـرادرزاده    !اي خولـه  :فرمـود  بنابراين حضرت ابوبكر ؛كردند ازدواج نمي
حضرت خوله آمد  ؟توانند با او ازدواج نمايند ايشان چطور مي ،است صآنحضرت

 :آن حضرت فرمودند ؟پرسيد صاز رسول اكرمرا   مسألهو 
 .27F١»اخی فی الدين، و هی لی حالل  نه: ا ارجعی فقولی له«

                                           
چون  :الت هاي شرم آور مستشرقين اروپايي و محققين مسيحي اين است كه گفته انديكي از جه - 1

بدين خاطر پدرش ، حضرت بودند بكر در عربي به معني دوشيزه و چون عايشه تنها زن با كره  آن
در اسالم ابوبكر خطاب مي شد، اگر بيگانگان از اصل قضيه خبر نداشته باشند جاي تأسفي نيست. 

مسترامير علي كه يكي از  . اينككه خوديها نيز از خانه اطالعي نداشته باشند تأسف اين است
نيز  14 باب ».life of mohammad -.w«كتاب  درباشد  كرده هاي جديد مي بهترين تحصيل

نشانه احترام و خطاب كردن   هدر بين عربها كني  اين در حالي است كه. مرتكب اين اشتباه شده است
افرادي كه خيلي معزز بودند اسم اصلي آنها در  رو . از اينزرگترين تعظيم آنها بودب  هعربها به كني

 .دانند شناسند ولي اسمشان را نمي ابوجهل، ابولهب، ابوذر را همه مي ابوسفيان، .شد گم مي  هپشت كني
 .قبل از تولد اسالم بر ابوبكر گذاشته شده بود  هابوبكر نيز چنين بود و اين كني

بر دختر   است كه »بِكر«شود و اين هرگز براي باكره استعمال نمي »كرب«ي  كلمه  كه آن اين بر  اضافه
باشد.  از يكي از مشهورترين نامهاي عربي و در رديف زيد و عمرو مي »كرب«و   شود مي  نهاده  باكره

 مشهور بود كه هيچ تعلقي به بِكر ندارد. اي م قبيلهلَع ،نام بنو بكرهمانا 
باب: تزويج الصغار من الكبار؛ هيثمي، مجمع الزوائد، باب تزويج  5081اري، كتاب النكاح بخ -1

 13526ش  7/129؛ بيهقي، سنن الكبري  هـ 1407انتشارات: دار الريان للتراث 9/225عائشة 
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». ازدواج با دختـران بـرادران دينـي جايزاسـت     باشد و ابوبكر برادر ديني من مي«
 قبول كرد. ،حل شد له براي حضرت ابوبكرأوقتي اين مس

از سوي ديگر، ابوبكر صديق به مطعم بن عدي وعده داده بود، كـه عايشـه را    اما
كوشـيد از قـول خـويش خـود را      كر صـديق ابـوب  به عقد پسرش جبيـر درآورد. 

 خالص گرداند. بنابراين به ديدن مطعم رفت و از او پرسيد:
 گويي؟ در مورد موضوع اين دخترك ـ عايشه ـ چه مي

جبير از همسرش پرسيد (از آن جا كه خانواده جبير تا كنون با اسالم آشنا نشـده  
قـد پسـرمان دربيـاوريم، او را    ترسيم اگر عايشه را به ع : ابوبكر! ميزنش گفت ،)بود
28Fدين كند و به دين تو درآورد! بي

1. 
گـاهي بـر حسـب اقتضـاي      حضرت عايشه دختري خردسال بودند و گـاه همانا 

شـد   شد كه باعث مـي  طبيعت بچگي سخني بر خالف ميل مادرش به زبان رانده مي
 دنـد. بر رنج مي ،وقتي اين حالت را مي ديدص مادرش او را تنبيه نمايد. آنحضرت

 فرمودند: ميبه ام رومان (مادر عايشه)  نبنابراي
 ».ريا ام رومان استوصی بعائشة خريا و احفظينی فيها«

 .»بخاطر من او را اذيت نكننيكي رفتار كن و   به  اي ام رومان! با عايشه« 
عايشـه گريـه     كـه ديـد   ،تشـريف آورد  به خانه ابـوبكر  صبار آنحضرت يك

: ام رومان! مگر به تو سفارش نكرده بودم ام رومان گفتبه  صرسول اكرم .كند مي
  »در مورد عايشه سفارشم را به ياد داشته باش؟

او فالن كار و فالن كار را انجام داد و ابوبكر را «گفت:  ام رومان نيز در پاسخ مي
 ».بر ما عصباني نمود

                                                                                                      
انتشارات:  25810ش  6/210مسند امام احمد ،هـ 1414انتشارات: مكتبة دار الباز، مكة المكرمة

 مصر.  رطبهق  سسهوم
 .25810ش  6/210مسند امام احمد -1
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 هـاي كـودك معصـوم    نيز با قلبي آكنده از محبت و گذشت از لغـزش  صپيامبر
 گفت: مي

 .29F1»اگرچه آن كار را كرده باشد، باز هم نبايد او را سرزنش كني«
قبل از ازدواج در خـواب ديدنـد كـه     صدر احاديث آمده است كه رسول اكرم

اي ابريشمي پيچيده شده بود به او تقديم مي كنـد   يك فرشته چيزي را كه در پارچه
پارچه را بـاز نمـود   پرسيد چه مي باشد؟ جواب داد كه همسر شماست آن حضرت 

 باشد. ديد كه حضرت عايشه مي
 فرمودند: صگفت: پيامبر  كه  روايت كرده  بخاري در صحيح خود از عايشه

فْ « شِـ اكْ أَتُـكَ فَ رَ هِ امْ ذِ : هَـ ولُ قُ يَ ، وَ يرٍ رِ نْ حَ ةٍ مِ قَ َ  أَنَّكِ يفِ رسَ ، أَرَ ِ تَنيْ رَّ يتُكِ يفِ املَْنَامِ مَ أُرِ

نْ  يَ أَ ا هِ إِذَ ا، فَ نْهَ هِ عَ ضِ مْ نْدِ اهللاَِّ يُ نْ عِ ا مِ ذَ : إِنْ يَكُ هَ أَقُولُ ، فَ  .30F٢»تِ

گفـت: ايـن، همسـر     دوبار تو را در لباس ابريشمي، خواب ديدم. و شخصي مي«
گفـتم: اگـر    ديدم كه تو هستي. با خـود مـي   توست. چادرش را كنار بزن. ناگهان، مي
 ».پوشاند ي عمل مي خواب از جانب خدا باشد،. به آن، جامه

ي از ماوراي اين اصل هدف 31F3.حضرت عايشه وقتي ازدواج نمودند شش ساله بود
در آب و اگـر  تعلقات و روابط بـين خالفـت و نبـوت اسـت.      همان تحكيمازدواج 

  ، بايـد گفـت كـه   باشـد  هواي گرم عربستان رشد زود رس و غيرمعمولي طبيعي مـي 
از  ،غيـر معمـولي دارد  انسانهاي ممتاز همچنان كه ذهن و استعدادشان ترقي و رشد 

را در انگليسـي   ايـن  .اسـتعداد بخصوصـي دارنـد    نيـز  نظر جسـمي و قـد و قامـت   
»precocious «ـ  صبه هـر حـال ازدواج رسـول اكـرم     .گويند (بلوغ زودرس) مي  اب

                                           
 6716ش  4/6مستدرك حاكم  -1
؛ صحيح 5078، كتاب النكاح ش 3895، كتاب المناقب ش 7012صحيح بخاري، كتاب التعبير ش  -2

 25015ش  6/128و  24188ش  6/41، مسند امام احمد2438مسلم، كتاب فضائل الصحابة ش 
، سنن نسائي، 1422، صحيح مسلم، كتاب النكاح ش 3894 صحيح بخاري، كتاب المناقب ش -3

 .3378كتاب النكاح ش 
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وجـود ذهـن   و كه ايشان از نشو و نمـا و ذكـاوت    بر اينعايشه دليل صريحي است 
 خوبي برخوردار بودند.

واقعه ازدواج عايشه را به اين سادگي بيان مي كند كـه   لحضرت عطيهاينك 
حضرت عايشه بـا دختـران در     رفت كه  خواستگاري عايشه  در موقعي به صپيامبر

اي  برد و موهايش را اصالح كرد و لبـاس تـازه    خانه  بهمادرش او را  ؛حال بازي بود
. آري، عروسـي  32F1ددر آور صهمسري پيـامبر   او را به او پوشاند، سپس ابوبكر  به

از   پايـان رسـيد؛ آنچـه     همين سادگي و در نهايـت تواضـع بـه     سيد بانوان جهان به
چنين ازدواجي حـاوي الگـويي     باشد، اين است كه اي بدور مي شك و شبهه  هرگونه

باشـد و همچنـين از پنـد و     اي ارزشمند براي ساير دختران مسلمان مي نيكو و نمونه
در عصـر    نمايـد كـه   مـي   خود را بر پيكر كساني عرضـه   اندرزي برخوردار است كه

عنـوان رمـزي     انـد و ازدواج را بـه   امروز ازدواج را با انواع مشكالت روبرو سازخته
در راستاي دنبال كردن هواي نفـس و ارضـاي     براي اسراف و تبذير و صرف هزينه

ليد از عاداتي نمـودار  اي براي تق عنوان نشانه  را به اند و همچنين آن شهوات قرار داده
 باشد. كامال با مبادي اسالم و دين حنيف ما ناساگار مي  اند كه كرده

مردم در   كه اين كارها نيست براي عملي يتكذيب صولي آيا ازدواج رسول اكرم
 ؟ اند وجود آورده  مراسم عروسي به

آگاهي نداشـتم، تـا    صمن خود از خواستگاري پيامبر :گويد حضرت عايشه مي
خواستگاري مـن    كسي به  مادرم مرا از بيرون رفتن منع نمود، پس فهميدم كه  كه ناي

مـن    را بـه   ، ايشان قضـيه ال نمودمدر اين خصوص از مادرم سؤ  ، و هنگامي كه آمده
33Fاطالع دادند

2. 
 

                                           
 8/59طبقات ابن سعد الكبري  -1
 23/25، المعجم الكبير، طبراني 8/58الطبقات الكبري، ابن سعد -2
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  ي عايشه مهريه
بـه  را يـك خانـه    صشود كه رسول اكرم دو روايت ابن سعد معلوم مي  به  با توجه

ارزش درهـم يعنـي ده روپيـه      پنجـاه به حضرت عايشـه داده بـود كـه     مهريه عنوان
34Fداشت

تـوان   نمـي ده روپيـه  با زيرا  باشد، ميصحيح ني درايتاز نظر اما اين روايت  .1
روايت ابن اسـحاق  در   گفتني است كه. را نيز خريديك خانه كوچك و محقر  حتي
35Fاست  داده  عايشه  را بهكه چهارصد درهم مهريه   آمده

ابـن  از اما در روايت ديگري  .2
اوقيه بوده اسـت  و نيم  كه مهريه او دوازده  شدهسعد از خود حضرت عايشه روايت 

36Fباشد درهم كه تقريباً صد روپيه مي پانصديعني 

3. 
همسـران    مهريهگفت:   كهروايت شده  لدر صحيح مسلم از حضرت عايشه  
37Fدرهم بوده اسـت  طور عموم پانصد  به صپيامبر

همـين    ذكـر اسـت كـه     . الزم بـه 4
38Fدر مسند ابن جنبل نيز از حضرت عايشه روايت شده استروايت 

5. 
امروز كه در مناطق مـا رايـج    ي عصر اين مقدار مهريه را با مهريهاگر به هر حال 

تفاوت زيادي با هم دارند؛ مهمتر   براي ما روشن خواهد شد كهمقايسه كنيم،  ،است
و خوار شمردن ذلت  عنوان رمزي براي  بهامروزه   اندكي مهريهقلت و   كه اين  از همه

نمايـد ايـن    در اينجا خود را مطـرح مـي    الي كهرو سؤ ، از اينشود خانواده تصور مي
ابـوبكر   ي از خـانواده  و سـعادتمندتر  تـر  اي شـريف  آيا در اسـالم خـانواده    است كه

                                           
 .8/59الطبقات الكبري، ابن سعد -1
 وف سعد.ؤالرعبد  هـ، ت: طه 1411دارالجيل، بيروت 6/57السيرة النبوية، ابن هشام -2
 . انتشارات: دارصادر، بيروت8/161الطبقات الكبري، ابن سعد -3
انتشارات:دارالكتب  6716ش  4/5، المستدرك حاكم1411صحيح مسلم، باب الصداق ش  -4

، سنن ابوداود، 2199ش  صهـ، سنن دارمي، باب كم كانت مهور ازواج النبي1411العلمية، بيروت
 .3347، باب القسط في االصدقة ش ، سنن نسائي2105باب الصداق ش

 ، مصر. قرطبه  سسهؤانتشارات: م 24670ش  6/93مسند امام احمدبن حنبل -5
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  را به لقه كبريصدي مافوق دختريي بشري  جامعه؟ و آيا وجود دارد صديق
 !!؟است  خود ديده

  تاريخ ازدواج عايشه
عالمـه بـدر    نظر است: اختالف صبا پيامبرتاريخ ازدواج حضرت عايشه مورد در 

ازدواج حضـرت عايشـه دو سـال قبـل از     : نويسـد  الدين عيني در شرح بخاري مـي 
ه شود كه سه سال قبل از هجرت و اين هم گفته شده كـ  باشد و گفته مي هجرت مي

شش  ل عايشه  كه بوده استو در ماه شوال يك و نيم سال قبل از هجرت حدود 
است و در سال دوم هجـري و بعـد از     بوده  اند: هفت ساله و برخي گفته  سال داشته

39Fاست...  ي بدر در ماه شوال با او همبستر شده واقعه

1 
د از سه سال بعـ  صشود كه رسول اكرم از بعضي روايات ديگر چنين معلوم مي

گويند كـه در همـان    با عايشه ازدواج نمود. و سيرت نگاران مي لوفات خديجه
نيـز   لحضـرت عايشـه  بـا  ازدواج ، وفـات كـرد   لسالي كه حضرت خديجه

 صورت گرفت.
تاريخ ازدواج حضرت  لتاريخ وفات حضرت خديجه  بنا بهكه  توان همانا مي

بـا هـم   رت خديجـه  خ وفـات حضـ  يتارعلما در خصوص اما  نمود،مقرر را عايشه 
بعضـي   در روايتي آمده است كه پنج سال قبـل از هجـرت و در   اختالف نظر دارند.

روايات ديگر چهار سال قبل از هجرت و در بعضي روايات سه سال قبل از هجرت 
نيـز دو روايـت مختلـف را در ايـن      لخود حضرت عايشه حتيذكر شده است. 

امـام احمـد بـن حنبـل      بخاري و مسند در صحيح  كه است، چنان  روايت كرده  زمينه
ام از هـيچ   طور كه از خديجه دچار غيرت شـده  آن«گويد:  مي يكي اينكهاست:   آمده

كـرد   مدام از او ياد ميص ام. آخر پيامبر دچار غيرت نشده صزني نسبت به پيامبر
بـا مـن   وفات خديجـه   از سه سال بعد صپيامبر  : كه و گفته». ستود و او را زياد مي

                                           
 1/45عمدة القاري شرح صحيح البخاري، عالمة بدرالدين عيني  -1
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40Fدواج نموداز

ازدواج حضـرت   ،ديگري آمده است كه در همـان سـال   روايت و در .1
41Fعايشه صورت گرفته است

2. 
هاي مستند  اند و بخش جمهور محققين اين روايت را ترجيح داده  گفتني است كه

سال دهـم   نمايد كه حضرت خديجه در رمضانِ هاي ديگر نيز اين را تأييد مي روايت
يك مـاه  از بعد يعني و در ماه شوال  هجرت وفات نمود سه سال قبل ازيعني بعثت 

عايشه را به عقد خود در آورد و در اين زمان حضرت عايشه شش  صرسول اكرم
 و (ايار)يام  ماهسه سال قبل از هجرت مطابق با  با اين حساب در ماه شوالِ ؛ساله بود

 م نكاح حضرت عايشه صورت پذيرفته است.  620
42Fعالمه ابن عبدالبر

43Fاالستيعاب«كتاب نيز در  3

انـد و در   همين قول را تأييد نموده» 4
اشـتباه از    اند، ممكن است كه روايتي كه از حضرت عايشه نقل شدهخصوص آن دو 

بنابراين عقد در همان سال صورت گرفته است كه  باشد.  طريق راوي صورت گرفته
صـورت  ل سـه سـا  بعـد از  اما روابط و زندگي زناشـويي   ،وفات نمود لخديجه

 نه ساله بوده است. كه حضرت عايشه  گرفته
  

                                           
 2435صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ش  3817صحيح بخاري، كتاب المناقب ش  -1
 3896بها ش   عائشة و قدومها المدينة و بنائه بيصحيح بخاري، باب تزويج الن -2
الحافظ، القرطبي   مشهور به  باشند كه بن محمد بن عبدالبر ابو عمر مي  ايشان يوسف بن عبداهللا -3

ترين محدثان است، ايشان فردي معتبر و داراي  هستند، او يكي از دانشمندان اندلس و از بزرگ
ي  از جمله  باشند كه هاي سودمندي مي اند و داراي كتاب خ بوده، عربي، حديث و تاري مهارت در فقه

. ابو عمر در سال  ا موارد ذيل هستند: التمهيد، االستذكار، االستيعاب و جامع بيان العلم و فضله آن
 هـ وفات فرمودند. 458روايتي ديگر   هـ و بنا به 463

 .119، شجرة النور الزكية ص 4/314، شذرات الذهب2/367، الديباج المهذب6/64وفيات االعيان
 انتشارات: دارالجيل، بيروت 4029: ي ترجمه شماره 4/1881االستيعاب في معرفة االصحاب -4

 هـ، ت: علي محمد بجاوي.1412
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  مدينه  به صهجرت پيامبر
دو سال و سه يعني ، ماندتقريباً سه سال در خانه پدرش  ،حضرت عايشه بعد از عقد

 بودند. در مدينه -بعد از هجرت -نيز ماه در مكه و هفت ماه 
: خود هجـرت كردنـد   بار از وطن مسلمانان دو  اند كه سيرت نگاران اعالم داشته

حضـرت  بـود.  بـه مدينـه    و هجـرت بعـدي  حبشـه  سـرزمين  بـه   هجرت نخسـت 
ي  و قصـه   داستان هجرت را با كمال دقت و نهايت مهارت دنبال نموده لعايشه

  ايـن يـار نبـوي در راه ديـنش بـا چـه        كـه   را براي ما بازگو كرده هجرت ابوبكر
هجرت نمودند،   حبشه  ت از دينش بهبراي محافظ  شد تا آنجا كه  هايي مواجه سختي
بـرك  «ابوبكر به قصد هجرت به حبشه، بيـرون رفـت تـا بـه منطقـة      گويد:  ميايشان 
بود، مالقات كرد. او گفـت:  » قاره«ي  رسيد. در آنجا با ابن دغنه كه سردار قبيله» الغماد

ين، اي ابوبكر! كجا مي روي؟ گفت: قوم ام مرا بيرون كرده است. مي خواهم روي زمـ 
سياحت كنم و پروردگارم را عبادت نمايم. ابن دغنه گفت: اي ابوبكر! افرادي مانند تو 
نه بيرون مي روند و نه كسي آنها را بيرون مي كند. زيرا تو به داد نيازمندان مي رسـي،  

ي رحم داري، مسئوليت مي پذيري، مهمان نوازي مـي كنـي و    با خويشاوندانت، صله
دهم. برگرد و پرودگـارات را   رساني. من تو را پناه مي اري ميدر مشكالت، به مردم، ي

شب هنگـام، ابـن دغنـه بـه     ... در شهر خود، عبادت كن. اينجا بود كه ابوبكر برگشت
روند ونه كسـي   اشراف قريش سر زد وبه آنان گفت: افرادي مانند ابوبكر، نه بيرون مي

44F...كند آنان را بيرون مي

1   
  را نيـز بـه  اش  و خانواده لسفر حضرت عايشه در اين ابوبكرممكن است 

  .دشاب  همراه داشته

                                           
 . 3906و كتاب المناقب ش  2298صحيح بخاري، كتاب الحوالة ش  -1



 

 

62 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

 ،هاي آتش ظلـم و سـتم مشـركين    وقتي كه شعله :دوم و اما در خصوص هجرت
و آزار را   و هر روز انـواع شـكنجه   دانكش خرمن صبر مسلمين را داشت به آتش مي

 ه گرفت.تصميم هجرت به مدين رسول اكرم نمودند، براي مسلمانان فراهم مي
هر روز صبح ص آنحضرت :گويد مي در بازگويي اين هجرت لحضرت عايشه

روزي، هنگام ظهر در خانة پدرم؛ ابـوبكر؛   ،آورد تشريف مي و شام به خانه ابوبكر
نشسته بوديم كه شخصي به او گفت: اين، رسـول خداصاسـت كـه سـر و رويـش را      

مده است. ابوبكر گفت: پدر پوشانده است و بر خالف عادت گذشته، در اين ساعت، آ
و مادرم، فدايش باد. سوگند به خدا، كار مهمي او را در ايـن سـاعت بـه اينجـا آورده     

 است.
آمد و اجازة ورود خواست. به او اجازه دادنـد. وارد خانـه    صبهرحال، رسول اهللا
ابوبكر گفت: اي رسـول خـدا! پـدرم    ». اطرافيانت را بيرون كن«شد و به ابوبكر گفت: 

به من اجازة خروج (هجـرت)  «فرمود:  صيت باد. اينها، اهل تو هستند. آنحضرتفدا
تـوانم همـراه تـو باشـم؟      گفت: اي رسول خدا! پدرم فدايت باد. آيا مي». رسيده است

گفت: اي رسول خدا! پدرم فدايت باد. يكـي از ايـن دو   ». بلي«فرمود:  صآنحضرت
 ».ر قبال پول، برمي دارمفقط آنرا د«فرمود:  صشتر را بردار. رسول اكرم

ي  ما آن دو شتر را به سرعت، آماده كـرديم و بـراي آنـان، غـذايي در يـك سـفره      
اي پـاره كـرد و    چرمي، تدارك ديديم. آنگاه، اسماء دختر ابوبكر، از كمر بندش، قطعـه 

 گويند. دهانة سفره را با آن بست. بدين جهت، او را ذات النطاقين مي
اه مدينه را در پيش گرفتند و تمام اهل و عيال را در ر ابوبكر و صرسول اهللا

م بعثت ايـن  دهو در تاريخ دوازدهم ربيع االول سال چهار بين دشمنان ترك نمودند،
 .كاروان كوچك و مختصر از گزند دشمنان نجات يافت و به مدينه رسيد

زيد بن حارثـه   صآنحضرت ،چون به مدينه رسيدند و اطمينان حاصل نمودند 
بـراي آوردن اهـل و عيـالش بـه مكـه فرسـتاد و حضـرت         را مش ابورافـع و غال
اي براي فرزنـدش   و نامه فرستاد همراه آنان  به را بن اريقط ليثي  عبداهللانيز  ابوبكر
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عبـداهللا  و اسماء را با خودش بياورد،   رومان، عايشه ام  نوشت و دستور داد كه  عبداهللا
از آن  ش از مكه به قصد مدينه حركـت كـرد.  همراه مادر و دو خواهر بن ابي بكر

،  كلثـوم، سـوده   ، ام متشكل از فاطمه  كه صي پيامبر طرف نيز زيد و ابورافع خانواده 
از قضـا در   هم پيوستند؛  شدند و در راه همگي به  بودند، راهي مدينه  ايمن و اسامه ام

يـد كـه هـر آن    دو چنان با سرعت مـي  وفرار كرد  ،راه شتري كه عايشه سوارش بود
رفت كه جهاز شتر بيفتد، مادرش نه براي خود بلكه براي لخـت جگـرش    انتظار مي

آخـر شـتر    ،باشـند  گريه و زاري را شروع كرد چنان كه قاعدتاً زنان ايـن چنـين مـي   
وقتـي ايـن    ،چندين ميل رفته تا كه آن را گرفتند و ايشان تسكين خاطر حاصل نمود

مسـجد  مشـغول سـاخت    صرسول اكرم ،رسيدبه مدينه  كاروان كوچك و مختصر
و م) فاطمه و ام كلثـو ( ص. دو دختر آنحضرتبودهايي  نبوي و در اطراف آن خانه

45Fنددر اين خانه جديد سكني گزيد لزمعهدختر همسرش حضرت سوده 

1. 

 عروسي

46Fمنـزل گرفتنـد  عزيزانش در محله بنو حارث بـن خـزرج    همراه باحضرت عايشه 

2 .
رشان ماندند. آب و هواي مدينه با بيشتر مهاجرين سـازگار  هفت يا هشت ماه با ماد

از حضرت ابوبكر نيز به تب شديدي مبتال شد،  ند،اشخاص متعددي بيمار شد ،نبود
هنگـامي   :گويـد  به پرستاري از پدرش مشغول بود. حضرت عايشه مي  رو عايشه اين
من به خدمت . بيمار شدند ممدينه منوره شد، ابوبكر و باللوارد  صاهللارسول  كه

                                           
، المعجم الكبير، 2/63عد، الطبقات الكبري: ابن س6716ش 5-4/6المستدرك علي الصحيحين -1

هـ،  1407انتشارات: دارالريان للتراث القاهرة  9/227، مجمع الزوائد، هيتمي60ش  23/25طبراني
 ط: دارالجيل، بيروت. 4/1936و االستيعاب 2/152سيراعالم النبالء: ذهبي

 ، مسند3894بها ش   عائشة و قدومها المدينة و بنائه صصحيح بخاري، باب تزويج النبي -2
، 7/148، 2261هن ش ؤ، سنن دارمي، باب تزويج الصغار اذا زوجهن آبا4260ش  3/78ابوعوانة

 .4937سنن ابوداود، باب االرجوحة ش 
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شـد،  تب مي  ابوبكروقتي كه  ،آمدم و حال او را جويا مي شدم پدر بزرگوارم مي
 :خواند مياين شعر را 

لِهِ  بَّحٌ يفِ أَهْ صَ ئٍ مُ رِ لُّ امْ لِهِ  كُ عْ اكِ نَ َ نْ رشِ نَى مِ تُ أَدْ املَْوْ  وَ

ز اتـر   كند، در حالي كه مرگ نزديك صبح ميميان خانواده اش در  ،هر شخص( 
 .)ستوا د كفشبن

آمـد و حالـت بيمـاري پـدرش را      صخـدمت آنحضـرت  ل حضرت عايشه
 و فرمود: عرض كردند، آنحضرت دعا كرد

ا، « نَ دِّ يفِ مُـ نَا وَ اعِ نَـا يفِ صَـ كْ لَ مَّ بَـارِ هُـ ، اللَّ دَّ ةَ أَوْ أَشَـ كَّ بِّنَا مَ حُ ينَةَ كَ يْنَا املَْدِ بِّبْ إِلَ اللهم حَ

نَا، ا لَ هَ حْ حِّ صَ َّ  وَ لْ محُ انْقُ ةِ وَ فَ ُحْ ا إِىلَ اجلْ  .47F١»اهَ

هاي ما جـاي   در دلمانند محبت مكه يا بيشتر از آن، محبت مدينه را  !پروردگارا«
بركت عنايت فرما. و آب و هواي (واحد هاي وزن) ما  دمصاع و به بده. پروردگارا! 

 ».حفه منتقل كنجاست به مدينه در  ي را كهو تب .مدينه را براي ما مساعد بگردان
سالم شـد و خـود حضـرت عايشـه مـريض شـد و زمـان         ابوبكر ،عد از اينب

رفت و بـا   پيش دخترش مي حضرت ابوبكر ؛غمخواري و پرستاري پدر فرا رسيد
  گفت: دخترم! حالت چطور اسـت؟ گفتنـي اسـت كـه     بوسيد و مي او را ميحسرت 

بيمـاري   بر اثر سختي و شـدت همـين  شدت با اين بيماري روبرو شد، تا   به  عايشه
 گويد: در بازگويي اين بيماري چنين ميل عايشه ريختند.ش موهاي سر

 .48F2»در آنجا تب شدم كه به علت آن، موهاي سرم ريخت«

                                           
، صحيح مسلم، 5677و ش  5654و كتاب المرض ش  3926صحيح بخاري، كتاب المناقب ش  -1

 .1648، موطأ امام مالك، كتاب الجامع ش 1376كتاب الحج، ش 
، سنن ابن ماجة، 1422، صحيح مسلم، كتاب النكاح ش 3894لبخاري، كتاب المناقب ش صحيح ا -2

 1876كتاب النكاح ش 
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، مـادرش او را بـراي   از بيمـاري شـفا يافـت    لحضرت عايشـه   كه بعد از اين
آمدنـد و عـرض     صخـدمت رسـول اكـرم    ابـوبكر  نمود، سـپس   عروسي آماده

حـال  در  :فرمودنـد  صآنحضـرت  ؟بريـد  اتان نمي رتان را به خانهنمودند: چرا همس
را يعني صد روپيه  و نيم دوازده اوقيه . ابوبكرندارم يبراي اداي مهريه پول حاضر

49Fفرسـتاد   براي عايشه  عنوان مهريه  را به داد و او نيز آن صپيامبر  به

ايـن واقعـه    در. 1
و در پرداخت  زي به اداي مهريه نيستكنند نيا افرادي بايد عبرت بگيرند كه فكر مي

ن است و بايد ناز ي مشروع برايمهريه حق  كه با وجود اين نمايند انگاري مي آن سهل
ي زنانشان را پرداخت  مهريه  كه  شوهران را ملزم كرده ، زيرا خداوندبرسد آنانبه 

  همسرانشان ابراز دارند.  نمايند تا بدين صورت محبت خويش را نسبت به
ارتباطي خويشاوندي بود، اينك   ي منوره با مدينه  منين عايشهمانا ارتباط ام المؤه

نمايـد و   را بـازگو مـي   صي پيـامبر  خانـه   ايشان خود داستان عروسي و رفتنش به
مرا به نكاح خـود در آورد. سـپس    صدختري شش ساله بودم كه نبي اكرم گويد: مي

بن خزرج، منزل گرفتيم. در آنجا تـب   به مدينه، هجرت كرديم و در محلة بني حارث
شدم كه به علت آن، موهاي سرم ريخت. پس از مـدتي، دوبـاره روييـد تـا اينكـه بـه       

هايم رسيد. سرانجام، روزي، با دوستانم مشغول تاب بـازي بـودم كـه مـادرم؛ ام      شانه
تم خواهد. او دس رومان؛ آمد و مرا صدا زد. نزد او رفتم ولي نمي دانستم از من چه مي

را گرفت و  مرا  كه نفس نفس مي زدم، كنـار دروازة خانـه نگهداشـت. انـدكي، آرام     
گرفتم ونفس زدنم، بر طرف گرديد. آنگاه، كمي آب برداشت و به سر و صورتم زد و 
دستي بر آنها كشيد. سپس مرا به داخل خانه برد. چنـد زن انصـاري در آنجـا نشسـته     

گفتند. مادرم مرا به آنها سپرد. آنان مرا آراستند  بودند. آنان به من تبريك و خوش آمد،

                                           
انتشارات: مكتبة العلوم و الحكم، االستيعاب، امام ابن  60ش  23/25الكبير، طبراني  -1

 .8/63و الطبقات الكبري، ابن سعد  4/1937عبدالبر
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كه هنگام ظهر آمـد و مـرا بـه او     صو هيچ چيزي مرا نترساند مگر ديدن رسول خدا
50Fاي بودم سپردند. در آن هنگام، من دختر نه ساله

1. 
را براي  صنوازي پيامبر داستان مهمان اسماء دختر يزيد يكي از دوستان عايشه 

سـاختيم و    را آمده  عايشه  هايي بودم كه يكي از آنمن  :گويد ميو  نمايد ما بازگو مي
چيز ديگـري  شير  اي از پياله جز خداوند  برديم؛ سوگند به ص خدمت رسول اهللا

 ،به عايشـه تعـارف نمـود   را  خود از آن نوشيد سپس آن صنزد او را نيافتيم، پيامبر
او  .ننگـردا را بر صمبخشش رسول اكـر : ميگفت ، لذاحضرت عايشه خجالت كشيد

: فرمـود  صآنحضـرت  كمي نوشيد، ،شد در حالي كه از شرم و حياء داشت آب مي
و دروغ : فرمـود  .ما اشـتها نـداريم   !يا رسول اهللا :عرض كرديم .به دوستانت هم بده

گويد: عرض كـردم: اي رسـول خـدا! اگـر      گرسنگي را با هم جمع نكنيد. اسماء مي
عنـوان دروغ    دارد، بگويـد اشـتها نـدارم، بـه      عالقـه بـدان    چيزي كه  كسي راجع به
شود، تـا آنجـا    مي  عنوان دروغ نوشته  فرمود: دروغ به صگردد؟ پيامبر محسوب مي

51Fگردد عنوان فريب ثبت مي  فريب به  كه

2. 
طبق روايات صحيح عروسي عايشه در يكي از روزهـاي مـاه شـوال سـال يكـم      

نويسد كـه ازدواج   مي »القاري ةعمد«يني در عبدر الدين عالمه اما هجري بوده است. 
52Fبعد از جنگ بدر بوده استو سال دوم هجري در ماه شوال حضرت عايشه 

3. 

                                           
سنن ابوداود، كتاب  ،1422امام مسلم، كتاب النكاح ش ، 3894صحيح بخاري، كتاب المناقب ش  -1

 2261، سنن دارمي، كتاب النكاح ش 1876، كتاب النكاح ش  ، سنن ابن ماجه4933االدب ش 
، مكارم 3298، باب عرض الطعام ش  ، سنن ابن ماجه27511ش  6/438حمدمسند امام ا -2

رآن القاهرة، مجمع الزوائد، ، انتشارات: مكتبة الق149ش 1/54االخالق، ابوبكر قريشي 
 .4465ش  3/369باب في ذم الكذب، و الترغيب و الترهيب، المنذري  1/142هيتمي

 1/45عمدة القاري  -3
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در  ،باشـد  طبق ايـن بيـان سـن عايشـه ده سـال مـي       زيرا ،اما اين درست نيست 
صورتي كه تمام كتب حديث و تاريخ براين متفق هستند كه عروسي عايشـه در نـه   

 است. سالگي انجام گرفته

  با عايشه صهاي ازدواج و عروسي پيامبر مهمترين جلوه
فهمد كه عقد، مهريه، عروسي و خالصه هر يك  بيانات فوق هر كسي مي  به  با توجه

چه سادگي انجـام شـده اسـت كـه در آن از تكلـف، آرايـش و        اب ازدواج از مراسم
 پرهيز شده است. كامال اسراف 

                 /26(مطففين( 

دهندگان بايد براي به دست آوردن اين (چنين شـراب و سـاير نعمتهـاي     مسابقه«
 ».ديگر بهشت) با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي بگيرند

اين اسـت كـه بسـياري از موانـع      ليكي از ويژگي هاي عقد حضرت عايشه
جـاي آنهـا بهتـرين روش و      و بـه  شـته شـد  عروسي و رسومات بيهوده عـرب بردا 

از  ،شـود  عمال ميبا كمال سادگي و آساني إ  نمودند كه  ترين سلوك را عرضه زيبنده
 :جمله اينكه

وقتـي خولـه   همين خـاطر    ، بهكردند عربها با دختر برادر خوانده ازدواج نمي -1
او  ،در ميان گذاشـت  را با حضرت ابوبكر صديق صخواسته رسول اكرم

 صمگر اين جايز است؟! عايشه كه بـرادرزاده رسـول اكـرم    :يرت گفتبا ح
  :فرمودند صباشد، اما آنحضرت مي

 » هی حالل لی، و انت اخ يف االسالم«

 .»باشيد شما برادر ديني و اسالمي من مياو براي من حالل است و «
و عروسـي را در   كردنـد  رسم دوم اين بود كه عربها در ماه شوال ازدواج نمي -2

در گذشته در همـين مـاه بـه      پنداشتند، زيرا معتقد بودند كه مي  ماه مكروهآن 
 ص، لذا پيامبردانستند ند و ماه شوال را منحوس ميا همرض طاعون مبتال شد
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عروسـي را در مـاه شـوال      اين وهم و گمان را بركنار نمايـد كـه    خواست كه
53Fپنداشتند منحوس مي

1.  
ديـدار    در ماه شوال به  داشت كه مي بسيار دوست ل همين خاطر عايشه  به

عقد و ازدواج من هر دو در ماه گفت:  دوستان و خويشاوندان خود برود و مي
تـر   بخـت  از من خـوش  صاست، لذا كدام يك از همسران پيامبرشوال بوده 

54Fباشد؟ مي

2 
 كردنـد و بايـد شـوهر    از قديم مرسوم بود كه جلوي عروس آتش روشن مي -3

داد، بخاري و قسطالني تصريح  روس در كجاوه انجام مياولين مالقات را با ع
 ها در اين پيوند و مراسم از بين رفتند. اند كه اين رسم كرده

                                           
 انتشارات: دار صادر، بيروت. 60-8/61التبقات الكبري، ابن سعد  -1
جاء في  ، سنن ترمذي، باب ما1423صحيح مسلم، باب استحباب التزوج و التزويج في شوال ش  -2

في شوال ش   ، سنن دارمي، باب بناء الرجل باهله1093االوقات التي يستحب فيها النكاح ش 
، باب  و سنن ابن ماجه 14478، سنن الكبري، بيهقي، باب التزويج و البناء بالمرأة في شوال ش2211

 .1990متي يستحب البناء بالنساء ش 
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 فصل دوم
 ي نبوت در مدرسه  عايشه

 دانش پژوهي
  رزمين عربي خالي از خواندن و نوشتن است و دانش پژوهي در ميان مـردان چـه  س

 ارزشي ندارد.  گونه زنان هيچ  رسد به
فـده  ييل قريش فقـط ه اتمام قبميان در ي وجود نهاد  عرصه  پا بهوقتي كه اسالم 

نام شفاء بنت عبداهللا   هاينها فقط يك زن بميان از   كه نفر خواندن و نوشتن بلد بودند
55Fبودموجود  ،عدويه

1. 
فن خواندن و نوشتن پـر فـروغ    ،از بركات اسالم بود كه همراه با اشاعت اسالم 

اسـالم بـر پيشـاني      عنوان منتي بزرگ محسوب گـردد كـه    تواند به مي ؛ و اينگرديد
ي جنـگ بـدر    است، و بهترين دليل براي اين ادعا همان واقعه  ي بشري نهاده جامعه

كـه  ، دستور داد اسيران جنگ بدر آنهايي كه فقير بودند  به صپيامبر  كه باشد، اين مي
56Fندنوشن را ياد بدهانصار هاي  به ده نفر از بچه

اصحاب صفه كه كـم و  و همچنين . 2
اعم از مسايل ديني و احكـام شـرعي   بيش صد نفر بودند در ضمن آموزشهاي ديگر 

  .شد آموخته مي نيز به آنها خواندن و نوشتن

                                           
هـ ت: رضوان محمد 1403رالكتب العلمية، بيروت، انتشارات: دا1/458بالذري  ،فتوح البلدان -1

 رضوان.
توان   گفت:در ميان اسراي بدر كساني بودند كه  كه  روايت كرده مستدرك، حاكم از ابن عباسال -2

كودكان انصار ياد بدهند.   نوشتن را به  براي آنان مقرر نمود كه را نداشتند، لذا پيامبر  پرداخت فديه
، مسند امام 1262ش  6/322و  11460ش  6/124ي در السنن الكبري ، و بيهق2621ش 2/152

 باب االجر علي تعليم القرآن. 4/96، هيثمي در مجمع الزوائد 2216ش  1/247احمد، 
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خوانـدن و نوشـتن بلـد     لحضرت حفصه و ام سلمه ،ازواج مطهرات ميان از
ز شـفاء  ا صاين فن را خصوصاً بـه حكـم آنحضـرت    لبودند، حضرت حفصه

57Fبنت عبداهللا عدويه ياد گرفته بود

58Fبعضي ديگر از صحابيات .1

 نيـز  زنهاي صـحابي) ( 2
 .با خواندن و نوشتن آشنا بودند

 صي تعدد زوجات پيامبر فلسفه
زوجـات    ي خداوند متعـال و مصـلحت دينـي و دعـوي مقتضـي آن بـود كـه        اراده

اي گوناگون جزيرة ه و قبيله صهاي خويشاوندي سببي ميان او و ارتباط صپيامبر
هـاي دينـي و دعـوي در     ترين مصـلحت  العرب متعدد باشند، و شايد يكي از بزرگ

  ، آنبويژه ازدواج با عايشه در آن سن كمـي كـه داشـت   و  صتعدد زوجات پيامبر
مشـرف   صمصاحبت پيـامبر به فراهم بود تا هزاران مرد اين فرصت براي   باشد كه

اش   ي گـوارا و پربهـره   نماينـد و از چشـمه   اقتبـاس  صو از امـواج نـور او   ،گردند
ي رفيـع   قلـه   در نهايت به  سيراب گردند و از انوارش درخشندگي را كسب كنند كه

 عزت، سعادت و شرف دست يافتند.
چنـين مـوقعيتي بـراي    تفاوت فطري و دروني زن و مرد،   به  و با توجهاً تعياما طب

  ساير زنان سهم كمتري نسـبت بـه   صررو جز همسران پيامب ، از اينميسر نبود نزنا
منـد   زنهاي پيامبر بودند كه از اين فيض بهـره  داشتند، و اين تنها صمردان از پيامبر

سپس اين نور  در اين سعادت با مردان مشاركت نمايند،  و امكان داشتند كه شدند مي
ر و همانند سـفيراني بـراي سـاي   شد  ميتوسط آن ستارگان به تمام دنياي زنان پخش 

                                           
، امام 9/23542و بيهقي در السنن الكبري  3887ابوداواد، كتاب الطب، باب ما جاء في الرقي ش  -1

، مسند اسحاق بن 27140ش 6/372سند امام احمد، م4/326طحاوي در شرح معاني االثار 
 ت د. عبدالغفور بلوشي، انتشارات: مكتبة االيمان المدينة المنورة.  1/78 راهويه

دختر مقداد و   ، كريمه است: ام كلثوم دختر عقبه  امام بالذري از ميان آنان افراد ذيل را ذكر نموده -2
 .1/458بالذري  -... فتوح البلدان
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نمودنـد و   آاليش آنحضـرت را بـازگو مـي    گرفتند و زندگاني بي زنان جهان قرار مي
  هنوز وحي قطع نگشـته   نمودند كه كردند، و چنان وانمود مي را منتشر مي جزئيات آن

هرگز افول بـدان    نمايند كه مي  كران آن همچون نور خورشيدي استفاده و از انوار بي
 آورد. رويي نمي
و  بيوه بودند صپيامبرمطهرات  ساير همسران لحضرت عايشهبه جز همانا 

بنابراين تنها عايشه بـود كـه از فيـوض نبـوت     بودند؛   سنين كودكي را سپري نموده
پژوهـي و دانـش آمـوزي بـا انـوار       ، زيرا در همان سنين دانـش مند گرديده بود بهره

ـ   گشت و با منزلي مبارك روبرو شد كه  سعادت مواجه وت و رسـالت  همان منزل نب
خاطر ابراز شخصيت ايشان و تبديل   تمامي اين بركات به  ذكر است كه  بود، الزم به

مند گردند و  زنان از آن بهره  ي نور و هدايت و منبع خير و بركتي بود كه مناره  آن به
شـود، بـدان    مـي   سـنن نبـوي مراجعـه     معموال به  در مسايل خصوصي و عمومي كه

 شود.  مراجعه
59Fاز تمام قريش به علم انساب و شعر ماهرتر بـود  ابوبكرحضرت 

در هرگـاه   ،1
از ادبيات   سرود كه وااليي را ميشاعر گوياي اسالم شعرهاي  ،جواب شاعران قريش

ابـوبكر   ديـد  و صـالح  ت، اين اشعار بدون مشـور بود زيادي برخوردار مي و بالغت
60Fشد نميگفته 

، و بيشتر يت شده بودحضرت عايشه در آغوش چنين پدري تربآري . 2
ور و فهمي تيز بيشـتر   بود، اما در ويژگي ذكاوتي شعله  ارث برده  هاي او را به ويژگي

در   چه تمام آن  به  پدرش شباهت داشت و در تيزفهمي و توانايي تحصيل و احاطه  به

                                           
، معجم الكبير، 10/238، سنن البيهقي الكبري 2490ش  سلم، باب مناقب حسانصحيح م -1

 .3582ش 4/38طبراني 
ايشان بهتر از   گفت: خدمت ابوبكر برو، زيرا كه حسان  خطاب به صپيامبر  كه اين  به  با توجه -2

يدا نمايد، رفت: تا ازنسب قريش آگاهي پ انساب آگاهي دارد، حسان نيز خدمت ابوبكر مي  شما به
االستيعاب، گفت: از ذكر نام فالن و فالن دوري كن و نام فالن را ذكر نما...  حسان مي  به ابوبكر

 1/342ابن عبدالبر 
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دست كمي از هيچ كـدام    گرفت، دست كمي از پدرش بلكه ي ذهنش قرار مي حيطه
در حفظ اخبار و انساب از پدرش  لزنان معاصر خود نداشت؛ عايشهاز مردان و 

ي علـم در   رو فـواره  ي شناخت تاريخ گذشتگان بـود، از ايـن   نمود و شيفته تقليد مي
ايشـان در گـويش     كـه  اين  به  واضح و آشكارا بود، با توجه ل  گويش بانو عايشه

از   اخبار عربي كه  ي نسبت بهبدون آگاهي زياد  كردند كه مي  خود از اسلوبي استفاده
از   باشد، زيرا بـانو عايشـه   باشد، چنين اسلوبي غير ممكن مي  برده  بهترين منابع بهره

هـاي   هاي ادبي و شاعري و همچنين از ذوق ارجمند و سـليقه  ميراث طبيعت و ملكه
61Fنمود نيكوي پدرش اقتباس مي

1. 

 در تربيت فرزندانش استواري ابوبكر
ــوبكر  ــرت اب ــخت   حض ــيار س ــدانش بس ــت فرزن ــود  در تربي ــر ب ــهگي   ، از جمل

  فرزندانش را تنبيه  خاطر كارهاي عادي و ساده  به  بود كه هاي ابوبكر اين گيري سخت
62Fنمود مي

63Fترسـيد  بعـد از ازدواج در اشـتباهاتش از پـدر مـي    نيز حضرت عايشه و  .2

1 .
64Fكرده بود توبيخ چندين بار او را حضرت ابوبكر

2. 

                                           
است، همانا در مستدرك چندين احاديث با   مستدرك حاكم ربط داده  اين مبحث را به  نويسنده -1

 : از جمله  است كه  همين مفهوم روايت شده
حالل   به  منين عايشهؤالم همانند ام  گفت: كسي را نديدم كه  كه  از پدرش روايت شده  بن عروهاز هشام 

 6737، 6733ش  4/12باشد.   و حرام، علم، شعر و طب آگاهي داشته
بود قبل   كرده  او توصيه  به  دارد كه مي  از پسرش عبدالرحمن اشاره ناراحتي ابوبكر  به  نويسنده -2

است و متن آن بدين قرار   مهمانان غذا بدهد، بخاري اين روايت را گزارش داده  برگردد به  كه از اين
فرزندش عبدالرحمن گفتند:  قبل از   است: ابوبكر جماعتي را براي مهماني دعوت نمود، ايشان به

ان روم. عبدالرحمن غذاي آن مي  صمن خدمت رسول اهللا  برگردم از مهمانان پذيرايي كن كه  كه اين
كجا است؟ عبدالرحمن گفت:   كرد و در جلو آنان گذاشت، اما مهمانان گفتند: صاحب خانه  را آماده

كنيم.  برنگردد ما نيز چيزي تناول نمي  گردد. مهمانان گفتند: تا صاحب خانه شما بفرماييد او نيز برمي
باشيد،   يتان را تناول نكردهعبدالرحمن گفت: مهماني را از من بپذيريد، زيرا اگر او برگردد و شما غذا
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 صآنحضـرت   كه اشان كنند خواست تنبيه مي صي رسول اكرميك مرتبه جلو
 65F3.عايشه را نجات دادند

بعد از آمدن بـه خانـه شـوهر     لدر اصل زمان تعليم و تربيت حضرت عايشه
قـرآن را نگـاه مـي كـرد و      و در اين زمان خواندن را يـاد گرفـت   او .شود ميشروع 

66Fخواند مي

1. 

                                                                                                      
پدرم با من برخورد   نمايد، اما آنان باز خودداري نمودند، پس دانستم كه حتما با من برخورد مي

  مهمانان گفت: چه  داشتم، وقتي پدرم برگشت، خطاب به  رو خود را از او دور نگه نمايد، از اين مي
گفت: اي عبدالرحمن! من نيز ساكت ماندم. سپس ايد؟ آنان نيز داستان را تعريف نمودند،  كار كرده

آييد، پس  شنوي، چرا نمي گفت: اي عبدالرحمن! باز ساكت ماندم. گفت: اي نادان! اگر صدايم را مي
 بيرون آمدم...

و سنن ابوداود، كتاب  2057، صحيح مسلم، كتاب االشربة ش6140صحيح البخاري، كتاب االدب ش
 3270االيمان و النذور ش

 1462ح مسلم، كتاب الرضاع ش صحي -1
سر مباركش را بر زانويم و  خوابيده صرسول اكرمدر حالي كه  مي گويد:عنها   اهللا  رضيعايشه  -2

، به پهلويم مي زد  با دستو مرا سرزنش نمود و در حالي كه  نزد من آمد ؛ابوبكر ؛پدرم ،گذاشته بود
 نثار من كرد...  آنچه خدا مي خواست

 334اب التيمم ش صحيح بخاري، كت
 صخدنت پيامبر  ي ورود به گفت: ابوبكر اجازه  كه  روايت كده ابوداود از نعمان بن بشير -3

را   عايشه  را بلند احساس كردند، لذا وقتي وارد شدند بر آن شدند كه  صداي عايشه  خواستند كه
صدايت را بلند نماييد، اما  صامبردر خدمت پي  بعد شما را نبينم كه  گفت: از اين به نمايد و مي  تنبيه

بيرون آمد؛ و هنگامي   با ناراحتي از خانه گرداند، ابوبكر دور مي  ابوبكر را از عايشه صپيامبر
چطور شما را از دست   بيني كه گفت: مي مي  عايشه  خطاب به  صابوبكر بيرون رفت، پيامبر  كه

 پدرت نجات دادم...
، انتشارات: 9155ش 5/365و 8495ش  5/139سنن نسائي ،4999سنن ابوداود، باب االدب ش

 هـ1411دارالكتب العلمية، بيروت 
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67Fاست  هبودنوشتن بلد نايشان آمده است كه  يدر روايت

2. 
 را در احاديــث آمــده اســت كــه بــراي حضــرت عايشــه غالمــش ذكــوان قــرآن

68Fنوشت مي

آيد كه او نوشتن بلـد نبـوده اسـت، امـا در      چنين بر مي ،اين  به  با توجه. 3
69Fنوشـت  ها را مي نامهها آمده است كه او جواب  بعضي روايت

  كـه ممكـن اسـت   . و 4
يي شتن گفته باشـند كـه در چنـين جاهـا    راويان مجازاً به جاي دستور به نوشتن، نو

 .معموال كاربرد دارد
باشـد، دانـش و تربيـت     به هر حال نوشتن و خواندن دانش ظـاهري انسـان مـي   

 حقيقي از اين به مراتب باالتر است. 
ل انسانيت، تزكيه اخالق، آگاهي به ضروريات دين، آگاهي به اسرار شريعت، اكم

اي  هـا جـزو تعليمـات حقيقـي     ي ايـن  همهوي معرفت كالم الهي و علم به احكام نب

                                                                                                      
 .4993صحيح بخاري، كتاب فضائل القرآن ش -1
نموشت (فتوح  خواند، اما چيزي را نمي او قرآن را مي  كه  روايت كرده  بالذري از عايشه -2

 ).1/458البلدان
من دستور داد تا   به  گفت:عايشه  كه  روايت شده  در صحيح مسلم از ابويونس موالي عايشه -3

  : من اطالع بده  رسيدي به  اين آيه  مصحفي را برايش بنويسم و گفت: هرگاه به     

           بر من قرائت   گونه اين  او خبر دادم كه  رسيدم، به  پس وقتي بدان آيه

 نمود:                 -و صالة العصر-         .     

، سنن نسائي، كتاب 2982، ترمذي، كتاب تفسير القرآن ش629(كتاب المساجد و مواضع الصالة ش
 410، سنن ابوداود، كتاب الصالة ش472الصالة ش

  روايت شده در مورد عثمان بن عفان   آن حديث را ذكر نمود كه  معاويه  هاي ب در نامه  كه چنان -4
 عسي ان يلبسك قميصا... .  فرمود: يا عثمان ان اهللا صپيامبر  كه

و  3705اصل حديث نيز در سنن ترمذي، كتاب المناقب ش 24610ش  6/86مسند امام احمد 
 است.  آمده 112ش   ي سنن ابن ماجه مقدمه
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يابي بدان نهايت  و بايد براي دست  شده  مهارت در آنها از انسان خواسته  باشد كه مي
 تالش خود را ابراز دارد.

عـالوه بـر علـوم     ؛ ايشـان مند بودند از اين دانش كامال بهره لحضرت عايشه
70Fدر تاريخ، ادب و طب ،ديني

  . گفتنـي اسـت كـه   نيز مهارت بـه خصوصـي داشـت    1
71Fبود  ارث برده  بهعلم تاريخ و ادب را از پدر بزرگوارش  ل عايشه

2. 
طبابت را از آن گروههاي عرب كه گاهي از اطراف بـه دربـار نبـوت حاضـر     اما 

  او گفت: از آگـاهي شـما نسـبت بـه      به  عروه  و هنگامي كه ياد گرفته بود. ،شدند مي
در جـواب گفـت: اي     ايد؟ عايشـه  كجا ياد گرفتهرا از  آن  نمايم كه طبابت تعجب مي

براي  راآخرين روزهاي عمرش مريض بود، اطباي عرب داروهايي  ص! پيامبر عروه
 .72F3مسپرد مي به خاطر آنها را من  كه كردند معالجه پيشنهاد مي

 كرد مي  مراجعه صپيامبر  براي حل مشكالت به ل عايشه
خـود   بودنـد، زيـرا    صي را تعيين نكردهو زمان مشخبراي آموختن علوم ديني وقت 

و همچنـين  اش ميسر بود.  شب و روز همنشينيدر طي معلم شريعت در خانه بود و 
شـد كـه    هر روز در مسجد نبوي منعقـد مـي   صجلسات تعليم و ارشاد آنحضرت

كامالً به حجره عايشه ملحق بود. بنابراين آنچه آنحضرت بيـرون از خانـه بـه مـردم     
رت عايشه نيز در آن شريك بود، اگر گاهي به علت دوري سخني حض، داد درس مي

از او  راجـع بـدان   آوردنـد  وقتـي آنحضـرت بـه خانـه تشـريف مـي       ،فهميـد  را نمي
                                           

منين ؤالم همانند ام  است: كسي را نديدم كه  گفته  كه  روايت كرده  ر مسدترك از عروهحاكم د -1
 6737، 6733ش  4/12باشد.   حالل و حرام، علم، شعر و طب آگاهي داشته  به  عايشه

  كه  امام احمد گزارش داده  بر اين ادعاي ما داللت دارد، آنجا كه  عايشه  در خطاب به  سخن عروه -2
گويم: شما همسر  نمايم، چون مي گفت: اي مادر! من از فهم و درك شما تعجب نمي  عايشه  به  عروه
گويم:  نمايم، زيرا مي شعر و تاريخ مردم تعجب نمي  هستيد. و همچنين از آگاهي شما به صپيامبر

 24425ش 6/67تر بود...  ي مردم آگاه از همه  دختر ابوبكر هستيد كه
 همان -3
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73Fپرسيد مي

، تـا  رفت شد و نزديك مسجد مي بلند مي ل بسا حضرت عايشه  و چه. 1
بـه  نـا  ب صرسـول اكـرم   ،عالوه بر اين .از نزديك ارشادهاي نبوي را استماع نمايد

74Fمعين فرموده بودند آناندرخواست زنان، يك روز در هفته را براي تعليم 

2. 
در هر شب و روز دههـا مسـايل علـوم و معـارف بـه گـوش او         گفتني است كه

ي ا بود كه بي درنگ هر مسأله ن آعادت حضرت عايشه بر  ،خورد و عالوه بر اين مي
تا زماني كه تسكين خاطر و  جستجوگر بودبرد و بسيار  مي صرا خدمت آنحضرت

 فرمودند: صيكمرتبه رسول اكرم؛ شد يافت آرام نمي نمي
 » من حوسب عذب«

 ». دگردعذاب مي گرفتار شود، محاسبه  هكهر كس «
 د:گفتم: مگر نه اينست كه خداوند مي فرماي :عايشه ميگويد

               /8(انشقاق( 

 ».ب ساده و آساني خواهد شدبا او حسا«
ْلِكْ «: فرمودند صحضرتنآ ابَ هيَ سَ نْ نُوقِشَ احلِْ لَكِنْ مَ ضُ وَ رْ عَ لِكِ الْ  .»إِنَّامَ ذَ

 .75F3»گردد ي  اعمال است ولي اگر حساب دقيق به عمل آيد، هالك مي اين عرضه«
76Fفرمايد مي خداوند  قرائت نمود كه صرا در خدمت پيامبر  اين آيهيك دفعه 

1: 

                                           
 24514و 24507و  24511ش 6/75احمد بن حنبل  مسند امام -1
گفتند:  صاكرم نبيزنان خطاب به گويد:  مي  كه  در صحيح بخاري از ابوسعيد خدري روايت شده -2

نزد تا ده باختصاص فرصتي به ما  .باقي نگذاشته اندتو را تصاحب نموده (و براي ما) وقتي مردان 
هر زني كه «(و در آنروز) فرمود:  مود.آنان تعيين نروزي را براي  صرسول اهللا .شما حاضر شويم

آنان، در روز قيامت براي مادرانشان حجابي در برابر آتش دوزخ سه فرزند خود را از دست بدهد، 
ش را از دست بدهد باز هم آنها حجاب مي شوند؟ زني گفت: اگر دو فرزند». خواهند شد

 )102علي حدة؟ ش  (باب هل يجعل للنساء يوم .»بلي«فرمود:  صآنحضرت
و  2876، صحيح مسلم، كتاب الجنة و صفة نعيمها و اهلها ش3-1صحيح بخاري، كتاب العلم، ش -3

 3093و ابوداود، كتاب الجنائز ش 2426سنن ترمذي، كتاب صفة القيامة و الرقائق ش 
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                              ):48ابراهيم( 

در آن روزي كه اين زمين به زمـين   )گيرد خداوند از كافران و عاصيان انتقام مي(«
بـه  از گورهـا سـر   (شـوند و آنـان    ديگري و آسمانها به آسمانهاي ديگري تبديل مي

حضور به هـم   )چيز و همه كس بر همه(در پيشگاه خداوند يگانه مسلّط  )درآورده و
 ».نمايانند و نيكيها و بديهاي خود را مي(رسانند  مي

77Fدر روايتي ديگر

 آمده كه اين آيه را خواند: 2

                                  67:(زمر( 

در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست «
 ».شود راست او در هم پيچيده مي

 مردم كجا خواهند بود؟ پس خوب وقتي نه زميني باشد و نه آسماني  :فرمود
 باشند. آنحضرت فرمود: روي پل صراط مي

 : ندفرمود صيكبار در اثناي سنخراني آنحضرت
الً « رْ اةً غُ رَ اةً عُ فَ ونَ حُ ُ ْرشَ  ».حتُ

 اي« :گفتم: گويد مي لعايشه . »شد خواهيد حشر ختنه، بدون و عريان خت،ل پا«
 !  كنند؟ نمي نگاه ،يگديگر بهشوند و  باهم حشر مي ،زنان و مردان! خدا رسول

اكِ «آنحضرت فرمود:  مْ ذَ هُ ِمَّ نْ أَنْ هيُ دُّ مِ رُ أَشَ  .78F٣»األَمْ

                                                                                                      
سنن ، 2791)صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة و الجنة و النار ش24115( 6/35مسند امام احمد -1

و سنن دارمي، كتاب  4279، سنن ابن ماجة، كتاب الزهد ش3121ترمذي، كتاب تفسير القرآن ش 
 .2809الرقائق ش

و السنن الكبري،  24900ش6/116، مسند امام احمد3241سنن ترمذي، كتاب تفسير القرآن ش -2
 11453ش 6/447نسائي

و  2859و نعيمها و اهلها ش  ، صحيح مسلم، كتاب الجنة6527صحيح بخاري، كتاب الرقائق ش -3
 2084نسائي كتاب الجنائز ش



 

 

78 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

 .)كند نگاه ديگري به(. »باشد فكر اين در كسي كه است آن از دشوارتر مسئله«
كننـد؟   روز قيامـت مـردم يكـديگر را يـاد مـي      !يـا رسـول اهللا   :مرتبـه فرمـود   يك

  :فرمود صآنحضرت
يا عائشة! اما عند ثالث فال، اما عندامليزان حتی يثقل او خيف، و اما عند تطاير الكتـب «

فال و حني خيرج عنق من النار فينطوی عليهم، و يتغيظ   او يعطی بشامله  فاما ان يعطی بيمينه

 ».عليهم، و يقول ذلک العنق: وكلت بثالثة....

موقع نيز   آن سه  كنند كه موقع در ساير مواقع از هم ياد مي  ! جز در سه اي عايشه«
 عبارتند از:

 .شود اول: وقتي اعمال وزن مي
 گيرند. بدست مي دوم: وقتي كه نامه اعمال را

زند كه مـن بـراي سـه نفـر مقـرر       كشد و فرياد مي سوم: وقتي كه جهنم شعله مي
 .79F1»ام شده

يك روز اين را جويا شد كه آيا اگر كفار و مشركين اعمال صالح انجام بدهند بـه  
يكي از مشركان نيك مزاج   كرد كه  اشارهعبداهللا بن جدعان   او بهرسد؟  آنها ثواب مي

قبل از اسالم براي جلوگيري از جنگ و خونريزي تمام رؤساي و مكه بود و مهربان 
خود  ،، كه در آننمودبرقرار را يك مجلس صلح و آشتي  قريش را جمع كرده بود و

عبـداهللا   !پرسيد يا رسول اهللا لحضرت عايشه  ؛نيز شركت داشت صآنحضرت

                                           
باب ما جاء في  10/358مجمع الزوائد «را در  و هيتمي نيز آن 24837ش 6/110مسند امام احمد -1

است. و در روايت   قسمتي از آن از ابوداود هم نقل شده  و گفته  آورده »الميزان و الصراط و الورود
است، و ساير   مردي ضعيف است و معتبر قلمداد شده  وجود دارد كه  عهنام ابن لهي  احمد شخصي به

 باشند. رجال سند از افراد معتبر مي
 4755است، كتاب السنة ش  را روايت كرده گويم: ابوداود در سنن خود آن مي
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داد، آيا اين  مي فقرا غذابه  و كرد بن جدعان در جاهليت با مردم به مهرباني رفتار مي
 ايي خواهد داد؟  عمل به او فايده

 ».مل يقل يوما رب اغفر ليخطيئتی يوم الدين  ال يا عائشة! انه«فرمود:  صآنحضرت
قيامـت اشـتباهات مـرا    روز در  !نگفتـه كـه خـدايا    رگـز او ه! زيـرا  نه اي عايشه«

80F».ببخش

1 
  بـه   اسـت كـه  فرائض اسالم  جهاد يكي ازباشد  براي همگان معلوم مي  كه و چنان

نظريـه حضـرت    اسـت،   ي اساسـي ديـن اسـالم شـهرت يافتـه      و پايـه   منتها درجـه 
اين بود كه همچنان كه در ديگر فـرائض بـين زن و مـرد    در مورد جهاد  لعايشه

يـك روز پـيش    همين خـاطر   ، بهفرقي نيست اين فرض بر زنها نيز واجب مي باشد
 فرمود: صآنحضرت ؟داين سؤال را عرض كر صرسول اكرم

 .81F٢»جهادهن احلج«

  »جهاد است ،براي زنها حج كردن«
تواننـد اظهـار    در ازدواج رضايت شرط است اما دختران دوشيزه با زبان خود نمي

در ازدواج از  !جويا شد كه يا رسول اهللا ل حضرت عايشه ،رضايت كنند، بنابراين
:  امـا دوشـيزه از   فرمـود: بلـي. عـرض كـرد     صزن بايد اجازه گرفت؟ آنحضـرت 

 فرمود:  .تواند چيزي بگويد خجالت نمي
ا« تُهَ مْ ا صَ اهَ ضَ  .82F٣»رِ

                                           
و  3524ش 2/439، مستدرك حاكم2/29، صحيح ابن حبان214صحيح مسلم، كتاب االيمان ش -1

 24665ش 6/93دمسند امام احم
گفت:   كه  امام بخاري در صحيح خود از عايشه روايت كرده  كه  داشته  آن حديث اشاره  به  نويسنده -2

ال، لَكنَّ أَفْضَلَ الْجِهاد حج «فرمود:  پيامبر جهاد نياييم؟  همراه شما به  اي رسول خدا چرا به
رُوربول استحج مقب ,بزرگترين جهاد براي شماخير, «.»م.« 

، صحيح مسلم، كتاب النكاح 6941و كتاب االكراه ش 5137صحيح بخاري، كتاب النكاح ش -3
 .3266و نسائي، كتاب النكاح ش 1420ش
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 ».سكوتش، دليل رضايت است«
در اسالم همسايگان حق بزرگي دارند و اداي اين حق بيشـتر بـراي زنـان ميسـر     

اما مشكل اين است كه اگر دو همسايه باشند كدام يـك را بايـد تـرجيح داد،     ،است
دو همسـايه   پرسيد و گفت:رتبه اين سؤال را از آنحضرت يكم لحضرت عايشه

 فرمود:  صپيامبرهديه بفرستم؟ از آنها يك  كدامبراي  ،نخست .دارم
ا« ابً نْكِ بَ ِامَ مِ هبِ رَ  .83F١»إِىلَ أَقْ

 ».تو نزديك تراسته ب ة خانه اش،اي كه درواز همسايه براي«
ي  اجازه او ، امابراي ديدارش آمده بودو لدائي رضاعي حضرت عايشه بار يك

 مـن بـا  و م ا هخورد يام شير زن اگر من شير خورده ايشان ندادند و گفتند:  ورود را به
 ؟شد جويا را  مسأله تشريف آورد صوقتي آنحضرت برادر آن زن چه نسبتي دارم؟

 .كن به داخل خانه صدا را دايي توهست او آنحضرت فرمود:
ه ابوقعيس باشد) مرا شير نداده اسـت  يا رسول اهللا! همانا مرد (كگفت:  لعايشه

 فرمود:  صبلكه همسر ابوقعيس به من شير داده است. رسول اكرم
ينُكِ « مِ بَتْ يَ رِ كِ تَ مُّ هُ عَ إِنَّ ، فَ هُ ينِ لَ ذَ  ».ائْ

 .84F2»باشد خير ببيني، به او اجازه بده، زيرا عمويت مي«
 ايد:فرم مي خداوند  سخت آمد كه ل ي ذيل بر عايشه باري مفهوم آيه 

                                  60:(مؤمنون( 

                                           
، سنن 6020و كتاب االدب ش 2595و كتاب الهبة ش 2259صحيح بخاري، كتاب الشفعة ش -1

و مستدرك حاكم  6/239و  25462ش 6/175، مسند امام احمد5155ابوداود، كتاب االدب ش
 7309ش 4/185

و صحيح مسلم كتاب  5239و كتاب النكاح ش 4796صحيح بخاري، كتاب تفسير القرآن ش -2
 1148و سنن ترمذي كتاب الرضاع ش 1445الرضاع ش
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در حالي كـه   ،بخشند آنچه را كه در توان دارند كنند و مي اشخاصي كه عطاء مي  «
ـ (دلهايشان ترسان و هراسان است  ان پذيرفتـه  از اين كه نكند صدقات و حسنات آن

 ».گردند برمي )براي حساب و كتاب(و به علّت اين كه به سوي خدايشان  )نگردد
هسـتند و   شراب خـوار  وكنند  ي ميدزد  كه دنباش ميي كه آيا منظور افراد پرسيد

 فرمود:  صآنحضرت؟ دنترس از خدا مي با اين حال هم
صوم و يتصدق و هـو خيـاف الذی يصلی و ي  بكر يا بنت الصديق! و لكنه ال يا بنت ابی«

 ». اهللا

، گيرنـد  روزه مـي  ،وانندخ اين آيه آنهايي هستند كه نماز مي مراد از !نه اي عايشه«
 .85F1»ترسند مي خدا از و دهند مي  صدقه

 فرمود:  صيك دفعه آنحضرت
اءَ اهللاَِّ، « هَ لِقَ رِ نْ كَ مَ ، وَ هُ اءَ بَّ اهللاَُّ لِقَ اءَ اهللاَِّ، أَحَ بَّ لِقَ نْ أَحَ هُ مَ اءَ هَ اهللاَُّ لِقَ رِ  ».كَ

را دوسـت  او  را دوست داشته باشـد، خداونـد هـم مالقـات     هركس، مالقات خدا «
را او  مالقا ت خدا را دوست نداشته باشـد، خداونـد هـم مالقـات     كهو هركس  .دارد

 . »دوست ندارد
 فرمود:  صپيامبر د. مرگ را دوست نداركدام از ما هيچ : عايشه فرمود

اكِ « يْسَ ذَ ءٌ لَ ْ لَـيْسَ يشَ . فَ تِـهِ امَ رَ كَ انِ اهللاَِّ وَ وَ ضْـ َـ بِرِ تُ بُرشِّ هُ املَْـوْ َ رضَ ا حَ نَ إِذَ مِ كِنَّ املُْؤْ لَ ، وَ

 َ َ بُرشِّ رضِ ا حُ افِرَ إِذَ كَ إِنَّ الْ . وَ هُ اءَ بَّ اهللاَُّ لِقَ أَحَ اءَ اهللاَِّ وَ بَّ لِقَ أَحَ ، فَ هُ امَ َّا أَمَ يْهِ ممِ بَّ إِلَ ابِ أَحَ ذَ  بِعَـ

هُ  اهللاَِّ اءَ هَ اهللاَُّ لِقَ رِ كَ اءَ اهللاَِّ وَ هَ لِقَ رِ . كَ هُ امَ َّا أَمَ يْهِ ممِ هَ إِلَ رَ ءٌ أَكْ ْ يْسَ يشَ لَ ، فَ تِهِ وبَ قُ عُ  .86F٢»وَ

                                           
و مسند  4198، كتاب الزهد ش و سنن ابن ماجه 3175سنن امام ترمذي، كتاب تفسير القرآن ش -1

 25302ش 6/159امام احمد
و صحيح مسلم، كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الستغفار  6507صحيح بخاري، كتاب الرقائق ش -2

 1067و سنن ترمشي، كتاب الجنائز ش 2685و ش  157ش
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را به خشنودي و  او ،بلكه هنگامي كه مرگ به سراغ مؤمن بيايد ت.هدف، اين نيس«
كـه در   بـرايش از آنچـه   يدر اين هنگام، هـيچ چيـز  . بخشش الهي، بشارت مي دهند
را دوسـت دارد و خـدا هـم     پـس او مالقـات خـدا    .انتظارش هست، محبوبتر نيست

را بـه عـذاب الهـي،     اما هنگامي كه مرگ كافر فرا رسد، او .را دوست دارد مالقات او
، نـاگوارتر  مي باشدن چه كه در انتظارش آبرايش از  يلذا هيچ چيز. بشارت مي دهند

را دوسـت   هم مالقات او ا دوست ندارد و خدااينجاست كه او مالقات خدا ر .نيست
 . »ندارد

  گونـه  الي سنن نبوي و احاديث شـريف تعـداد زيـادي از امثـال ايـن      آري در البه
برداشـتن از حقـايق    جهت پـرده  لحضرت عايشه  اند كه استفسارات روايت شده

  باشـند كـه   مي يحقيقت درسهاي مختلف كه در است  داشته  عرضه صآنها بر پيامبر
 كـه پريشـاني و   يمـواقع منين حتـي در  ؤالم ام نمود؛ دريافت مي صاز پيامبرروزانه 

آمـد و خـود    بحث بـاز نمـي   پرسش و باز هم از ،رفت ميتصور رنجيدن آنحضرت 
وي مهربـاني    داشـت و نسـبت بـه     با عايشـه   خاطر محبتي كه  نيز به صآنحضرت

بـدان    داد، بلكـه  ش پاسخ مـي هاي الؤس  گرفت و به ورزيد، هرگز بر او سخت نمي مي
 شد. خوشحال مي

 ايـالء كـرده بـود،    اي آزرده خاطر شده بود و لهأمس بنابر صمرتبه آنحضرت يك
چنانچـه بمـدت    نيايد. خود يك ماه پيش ازواج مطهرات يعني عهد نموده بود كه تا

بيست  ،ماهآن اي تشريف فرما بود، اتفاقاً  در باال خانه صنه روز آنحضرت بيست و
بـه   باالخانه پايين آمـده و  ام از روز يكم يعني روز سي صنه روز بود. آنحضرت و

خوشحالي همه چيز  اين زماني بود كه عايشه بايد از تشريف آورد، لپيش عايشه
اين واقعه نكته چيني دوباره باعث آزرده خاطر شدن  در ظاهراً كرد و فراموش مي را

اينهـا مقـدم    ي همـه  بر ئل شرعي خود رامسا گشايي از اما گره گرديد، آنحضرت مي
هاي  يك ماه به حجره شما فرموده بوديد كه تا! يا رسول اهللا :عرض كردلذا  دانست.

  فرمودند: ص؟ پيامبرايك روز جلوتر تشريف آورديد چر شما آييد، نمي ما
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ا« مً وْ ينَ يَ ِ رشْ عِ ةً وَ عَ ونُ تِسْ كُ رَ يَ هْ  .»إِنَّ الشَّ

 .»باشد مي نه روز بيست و ها ماهبعضي از  !اي عايشه«
 صآنحضـرت  حاضـر شـود،   صخواسـت خـدمت پيـامبر    يك مرتبه فردي مي

اسـت، وقتـي آن مـرد وارد      بدهيد، ولي او از بدترين مردان قبيله  او اجازه  به فرمود:
گويد: گفـتم: اي رسـول خـدا!      با ماليمت با او صحبت كرد، عايشه صشد، پيامبر

 گفتي، ولي بعدا با ماليمت با او صحبت كردي؟ فرمود: او چنين   شما اول نسبت به
 ». الناس اتقاء فحشه  الناس، او ودعه  ای عائشة! ان رش الناس من تركه«

  خاطر محفوظ ماندن از شرش به  مردم به  ! بدترين مردم كسي است كه اي عايشه«
 ».باشند  او كاري نداشته

بي احتيـاط   آگاهي نداشتند و امالًاعراب باديه نشين چونكه به دستورات اسالم ك
كرد. بـاري ام سـنبله    ازخوردن غذاهاي آنها پرهيز مي صبنابراين آنحضرت ،بودند

او   بـه  ل اما او را نيافت، عايشـه  آورد،  عنوان هديه  ي بهشير صبراي آنحضرت
اسـت، پـس از آن     نشـين نهـي كـرده     از خوردن خوراك باديه ص گفت: رسول اهللا

  چـه   همراه او بودند، پرسـيد: اي ام سـنبله    نيز به ابوبكر  شدند كه وارد صپيامبر
  عنـوان هديـه    همراه داريد؟ گفت: اي رسول خدا! براي شما شير را بـه   چيزي را به

ابـوبكر    را برايش آوردند، بـه  فرمود: برايم بياوريد، پس وقتي آن صام. پيامبر آورده
 !رسـول اهللا  عرض كرد يـا  لعايشه حضرتداد و سپس خود از آن تناول نمود؛ 

اينهـا بـه    نيسـتند، نشـين    باديهاينها  فرمودند: ؟پسنديد نمي هاي اينها را خوراك شما
شـوند، بـدون     دين خوانـده   رساني به براي ياريوقتي و  احكام شريعت آگاه هستند

87Fشوند مي  درنگ آماده

1. 

                                           
باب ثواب الهدية و الثناء و  4/149هيثمي در مجمع الزوائد7168ش 4/142مستدرك حاكم -1

، االستيعاب، ابن 8/294الكبري، ابن سعد، الطبقات 25054ش 6/133المكافأة، مسند امام احمد
 .8/233و االصابة، ابن حجر 4/1942عبدالبر
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  فرمود: صآنحضرت باري
بُوا و ابرشوا « ارِ قَ وا وَ دُ َنَّةَ  فانهسدِّ هُ اجلْ لُ مَ ا عَ دً لَ أَحَ خِ دْ  .»ال يُ

 را عملش واردهيچ كس كه  را در پيش گيريد، خوشحال باشيد  راست و ميانه  راه«
 »كند نميبهشت 

كـرد آن افـرادي كـه     مـي فكر  ، زيرااين حرف آخر تعجب كرد حضرت عايشه از
، ل از خواندن نماز وترآيا شما قب :پرسيدلذا  باشند، اين مستثني مي معصوم هستند از

 فرمود: صخوابيد؟ آنحضرت مي
َةٍ « محْ رَ لٍ وَ ضْ ينِ اهللاَُّ بِفَ دَ مَّ تَغَ ا إِالَّ أَنْ يَ نَ ال أَ  »الَ، وَ

حتي مرا (هم وارد بهشت نمي كند) مگر اينكه فضـل و رحمـت الهـي شـامل      ،نه«
  .88F1»حالم شود

، د بخوابنـد خواسـتن آنماز تهجد بدون خواندن وتـر مي  بعد از صباري آنحضرت
 خوابيـد؟  شما بدون خواندن وتـر مـي   !رسول اهللا عرض كرد يا ل  حضرم عايشه

  فرمودند:
بِي« لْ نَامُ قَ ال يَ انِ وَ نَامَ يْنَيَّ تَ ةُ إِنَّ عَ ائِشَ ا عَ  ».يَ

 .89F2»اما قلبم بيدار است ،خوابند هايم مي چشم !ي عايشها«
اما اگر او اين جـرأت   ،آيد حضرت عايشه گستاخي به نظر مي تاين سؤاال ظاهراً
 ماندند.  كرد امروز امت محمدي به حقيقت نبوت نا آشنا مي نمي زنانه را

هـم تـك تـك حركـات      صخـود آنحضـرت   مباحـث،  اين سؤاالت و عالوه بر
 را آمـد او  اشـتباهي بـه نظـر مـي     جـا  هـر  زير نظر داشت و رال حضرت عايشه

                                           
و صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة و الجنة و النار ش  6467صحيح بخاري، كتاب الرقائق ش -1

2818 
و صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين و قصرها  2013صحيح بخاري، كتاب صالة التراويح ش -2

 738ش
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بـه جـاي    آمدنـد و  صتداد. باري چند يهودي خدمت آنحضر ياد مي راهنمايي و
(مرگ  السام عليك گفتند:و كج كرده  زبان خود را) سالمتي باد (برشما السالم عليك

اما  .كار برد  را به شما) هم بر (و »وعليكم«فقط  درجواب آنها صضرتحشما)آن بر

نمايـد، لـذا در   كنتـرل   نتوانسـت خـودش را   ن حرف آنان را شنيد، آ  كه لعايشه
 فرمود:  صشما باد) آنحضرت بر لعنت (مرگ و لسام و اللعنةو عليكم ا: گفت پاسخ

هِ « لِّ رِ كُ فْقَ يفِ األَمْ ِبُّ الرِّ  .»مهال يا عائشة! إِنَّ اهللاََّ حيُ

ي كارهـا دوسـت    خداونـد نرمـي و ماليمـت را در همـه      ! كه آرام باش اي عايشه«
 .90F1»دارد

طبق عادت زنانه آن  ل عايشه  كه ه بوددزديداي از عايشه را  بار كسي وسيله يك
 فرمود: صآنحضرت .) نمود شخص را دعاي بد (نفرين

 .91F٢»ال تسبخي عنه«

 .»با نفرين كردن ثواب خود و گناه او را كم مكن«
از   عايشـه   كهبودند  صمررسول اكدر خدمت  لمنين عايشهؤالم ام يدر سفر

فـرين  ن زيـرا دستور دادند كه شـتر را برگردانيـد،    صآنحضرت كرد.نفرين  ششتر
92Fتواند با ما همراه باشد شده نمي

3. 
 .يوان را نبايد بد گفتحگويا به عايشه ياد داد كه حتي 

                                           
و صحيح مسلم، كتاب  6410-6359-6256-6024هاي  بخاري، كتاب االدب، شماره صحيح -1

 2701و سنن ترمذي، كتاب االستئذان و االداب ش 2165السالم ش
، سنن ابوداود، باب 25840ش 6/251و  25095ش 6/136، 24229ش 6/45مسند امام احمد -2

نسائي، باب لعن السارق  -ري، السنن الكب1497و كتاب الصالة،ش4909فيمن دعا علي من ظلم ش
 3925ش4/184الطبراني -، الوسط7359،4/327ش

من الدواب و ما   باب ما نهي عن سبه 8/77هيتمي-مجمع الزوائد24478ش 6/72مسند امام احمد -3
 يفعل بالدابة اذا اجيب في لعنها
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طـور خـاص     طور عام و زنان به  مردم به  كه باشد اين براي همگان واضح مي  آنچه
سـهل    اي در اين زمينـه  كنند و در حد گسترده گناهان كوچك نمي  چناني به آن  توجه

ي خطرناك آگـاهي   و از اين مسأله  پي برده  اين نكته  به ص، پيامبرنمايند انگاري مي
 فرمود: ل عايشه  بود، لذا در خطاب به  يافته
 .93F١»طالبا  اياك و حمقرات الذنوب، فان هلا من اهللا«

 . »پرسد هم مي هااز آن خداوند ، زيرااز گناهان معمولي هم پرهيز كن«
 را بـا  او وكردنـد   بيـان مـي   صضرتآنحبراي حاالت زني را  ل عايشه يبار

متوجه كردنـد كـه عايشـه ايـن هـم      او را  . آنحضرت فوراً توصيف نمودندقدكوتاه 
94Fباشد غيبت مي

2. 
 !يـا رسـول اهللا   :گفـت  ل عايشـه يك روز  ند،قد كوتاه بود لحضرت صفيه

 صآنحضـرت  و با دستانش او را كوچك توصـيف نمـود.  صفيه قد و قامتي ندارد 
 :فرمود

 ». كلمة لو مزجت بامء البحر لعكرت صفو املاء كله لقد قلت«

 ».كند عايشه! سخني گفتي كه اگر در دريا انداخته شود، آن را آلوده و بدبو مي«
باشد كه اگر با آب دريا مخلوط شود تمـام آب   يعني غيبت چنان سخن تلخي مي

بـه فـالن   من واقعيت را نسبت  !يا رسول اهللا :شود. عايشه عرض كرد دريا بدمزه مي
 فرمودند: .شخص گفتم

 ».ما يرسنی انی حكيت رجال و ان لی كذا و كذا«

                                           
، سنن دارمي، باب في المحقرات 25218ش 6/151و  24460ش 6/70مسند امام احمد -1

باب في محقرات الذنوب، انتشآرات:عالم  2/339ابوالمحاسن يوسف حنفي -معتصر الختصر2726ش
و مسند اسحاق بن  3776ش 4/125و  2377ش 3/31طبراني -بيروت، االوسط -الكتب
 1120ش 2/538 راهويه

، 6730ش 5/303بيهقي -، شعب االيمان25749ش 6/206و 25093ش 6/136مسند امام احمد -2
 1406كويت  -، انتشارات: دارالخلفاء للكتاب االسالمي1190ش2/568هناد -الزهد
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 .95F1»بدهند باز هم چنين نخواهم گفت از مال دنيااگر به من آن اندازه «
در مورد هيچ كس باز يعني اگر كسي هر چند به من اميد چيزهاي بزرگ را بدهد 

 چنين نخواهم گفت.
  به لحضرت عايشه ،چيزي خواستاو  آمد و از ل نزد عايشهبار فقيري  يك
 صآنحضـرت آن فقيـر نگـاهي بيانـدازد.      نـزد او بيايـد و بـه     دستور داد كـه   بريره

 فرمودند:
 .96F٢»ال حتصی فيحصی عليک«

 .»دهدشمرده شمرده مده كه خدا هم تو را شمرده شمرده مي !اي عايشه«
رة، فاهنا تسد من اجلـائع يا عائشة استرتی من النار و لو بشق مت« در جايي ديگر فرمود:

 .97F٣»مسدها من الشبعان

اگر خرمايي است نصف آن را به فقير بده و از آتش جهنم خود را نجات بده كه «
  ».شود اي آن را مي خورد و كمي شكمش سير مي گرسنه
اللهم احينی مسكينا و امتنی مسكينا «: دعا فرمودچنين   شنيد كه صآنحضرت و از

 ».ساكني يوم القيامةو احرشنی فی زمرة امل

مرا مسكين زنده نگهدار و در حالت مسكيني مرا بميران و روز قيامـت   !خداوندا«
 .»مرا با مساكين حشر كننيز 

 فرمودند: صچرا اينطور؟ آنحضرت !يا رسول اهللا: حضرت عايشه عرض كرد

                                           
، سنن ابوداود، كتاب االدب 2502نن امام ترمذي، كتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع شس -1

 . 25601ش 6/189و مسند امام احمد  4875ش
، 3/122هيتمت، باب اللهم اعط منفقا خلفا  -، مجمع الزوائد3365ش  8/151صحيح ابن حبان -2

 24463ش 6/70، مسند امام احمد2330ش 2/38نسائي، باب االحصاء في الصدقة -السنن الكبري
 24810ش 6/108و 

 .1278ش 2/6منذري  -، الترغيب و الترهيب24545ش 6/79مسند امام احمد  -3
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و لـو بشـق اهنم يدخلون اجلنة قبل اغنيائهم باربعني خريفا، يا عائشة! ال تردی املسكني «

 .98F١»يقربک يوم القيامة  مترة، يا عائشة! احبی املساكني و قربيهم، فان اهللا

 !اي عايشـه  رود. دار به بهشت  مي فقير و مسكن چهل سال جلوتر از سرمايهزيرا «
هيچ مستمندي را نا اميد بر نگردان، گر چه با نيمه خرمايي باشد، بـه فقـراء محبـت    

در روز قيامت شـما را از خـود    ، چون خداوندهجايي بد كن و پيش خود آنها را
 ».گرداند نزديك مي

قضـاياي  دعـا و  ذكـر،  نمـاز،  احكام ديني و مسايل شرعي اعم از  صآري پيامبر
گرفت و با شدت تمـام بـه    با عالقه تمام ياد مي نيز داد و او را به او ياد مي اجتماعي
99Fپايبند بوداز آن نصايح هر يك 

2. 

 داري خانه 
 قصـري بلند و  يكه حضرت عايشه از خانه پدري به آنجا آمده بود ساختمان اي خانه

هاي كوچك متعدد  عالي نبود.  در محله بني نجار در چهار طرف مسجد نبوي حجره
 بود.  لها مسكن حضرت عايشه يكي از اين حجره  كه، وجود داشتند

100Fحجره) در قسمت شرقي مسجد واقع بود(آن خانه كوچك 

ن بـه  يـك دروازه آ  .3
 گرفت.  شد گويا مسجد نبوي حياط آن قرار مي طرف مغرب داخل مسجد باز مي

                                           
منذري  -، الترغيب و الترهيب2/176بيهقي -، شعب االيمان2352سنن ترمشي، كتاب الزهد ش -1

 هـ ت ابراهيم شمس الدين1417انتشارات: دارالكتب العلمية، بيروت 4825ش 4/66
 صاكنون خواندم، در خدمت پيامبر  گفت: نمازي را كه  عايشه  كه  در مسند امام احمد روايت شده -2

 6/138را ترك نخواهم كرد.( گردد و مرا از آن باز دارد، هرگز آن  نمودم، اگر پدرم زنده برگزار مي
 ).25122ش 

امام  "خالصة الوفا بأخبار المصطفي "باب چهارم از فصل چهار كتاب   جهت توضيحات بيشتر به -3
 شود.  سمهودي، مراجعه



   

 

89 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

سر خود را داخـل حجـره    ،نشست اعتكاف مي  بهدر مسجد  صوقتي آنحضرت
101Fكـرد  داخـل شـانه مـي    ازموهايش را  لو عايشه انداخت مي

. گـاهي در مسـجد   1
 خواست. كرد و چيزي مي به داخل خانه نگاه مي  كهنشسته بود 

 طـول داشـت،  اسـت)   نـيم متـر   ذراع (يـك  ذراعهفت  ت حجره از شش تاوسع
پوشـيده شـده بـود و     هاي خرما ديوارها خاكي بودند و سقف خانه با برگ و شاخه

ارتفـاع خانـه بـه ايـن      ،از باران محفوظ بمانند تا ندانداخته بودرا اي  روي آن پارچه
 و همچنـين  رسـيد  مـي بـه سـقف آن    سـرش  ايستاد ميبلند اندازه بود كه اگر كسي 

102Fنشد  گاه روي كسي بسته هيچ  داشت كهيك لنگه  اي دروازه

2. 
103Fدر ايام ايـالء  صآنحضرت ،شد اي بود كه مشربه گفته مي باالي حجره باال خانه

3 
يـك   ،يـك حصـير   ،تمام وسايل خانه يك تخت به مدت يكماه آن جا به سر بردند.

يـك يـا دو ظـرف بـراي      يك بالش كه از ليـف خرمـا پـر شـده بـود و     ، رختخواب

                                           
كُنْت أُرجلُ رأْس «گويد:   كه  (رض) روايت شده در صحيح بخاري و مسلم از حضرت عايشه -1

ولِ اللَّهسصر ضائأَنَا حو«. 
 .»زدم را شانه مي صمبارك رسول اهللاسر  موهاي ،در حال قاعدگي«

 ».لَيدخلُ علَي رأْسه وهو في الْمسجِد فَأُرجلُه« : و در روايتي ديگر از بخاري چنين آمده
و ش را به سوي من متمايل مي ساخت در حالي كه در مسجد معتكف بود، سر مبارك صآنحضرت«

 ».زدم را شانه مي شمن موهاي
، سنن 682/683، صحيح مسلم، كتاب الحيض ش1924/1925اري، كتاب االعتكاف شصحيح بخ

 804و سنن الترمذي، كتاب الصوم ش 2469، 2467ابوداود، كتاب الصيام ش
ابن سعد، خالصة الوفا  -، الطبقات الكبري776ش 1/272بخاري، باب البناء  -االدب المفرد -2

 1/458چهارم، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفي سمهودي، باب چهارم از فصل  -باخبار المصطفي
 2468صحيح بخاري ش -3
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نگهداري خرما و آرد و يك ظرف براي نگهداري آب و يك ليـوان بـراي نوشـيدن    
104Fآب بيشتر نبود

1. 
هر  صپيامبرمسكن مبارك   كه باشد اين اي مي شك و شبهه  خالي از هرگونه  آنچه

هاي دنيوي بـود    خالي از چراغاما  ي امواج نبوي بود، و سرچشمهكه منبع انوار چند 
105Fو منور نمودن ظاهر آن وجود نداشت  اغي براي روشن كردن خانهو شر

2 . 
روشـن   يچراغـ  صپيـامبر گذشـت و در خانـه    چهل شب مـي  :گويد عايشه مي

106Fشد نمي

3. 
از  بعـد و بودنـد  ) صو رسـول اهللا  لحضرت عايشـه (تمام اهل خانه دو نفر 

الئش براي او و  را خريد و برايش شرط گذاشت كه  نام بريره  كنيزكي به  مدتي عايشه
107Fباشد

4. 

                                           
 .905و  4913،2468،5388هاي: صحيح بخاري، شماره -1
 صكُنْت أَنَام بينَ يدي رسولِ اهللافرمايد:  مي؛ ص؛همسر گرامي نبي اكرم عنها  اهللا عايشه رضي -2

هلَتبي قف اليرِجغَ ،و دجفَإِذَا سلَيرِج ضْتي فَقَبزَنا ،ممطْتُهسب فَإِذَا قَام، ا  :قَالَتيهف سلَي ذئموي وتيالْبو
ابِيحصم. 

قرار  ايشان سمت قبلةكه پاهايم در خوابيدم بطوري  مي صاهللا  رسول (بعلت كمي جا) روبروي
فشرد. و  دستش، پاهايم را مي با نمايد،سجده  خواست مي صو هنگامي كه رسول اكرمگرفت.  مي

در قابل ياد آوري است كه كردم.  اهايم را دراز ميپشد،  بلند ميچون كردم. و  مي  اهايم را جمعمن پ
 .وجود نداشت راغچ ،ها در خانه ،آن زمان

، سنن نسائي، كتاب الطهارة 512، صحيح مسلم، كتاب الصالة ش513صحيح بخاري، كتاب الصالة ش
.258مام مالك، كتاب النداء للصالة شا -و موطأ 168ش

 .891ش 2/335  ، اسحاق بن راهويه1472ش 207مسند طيالسي ص -3
، كتاب الهبة 2155،2156،2168هاي  ، كتاب البيوع شماره456صحيح بخاري، كتاب الصالة، ش -4

و  2717، كتاب الشروط ش 2661، 2637، كتاب الشهادات ش2563، كتاب العتق ش2578ش 
 .1504م، كتاب العتق شصحيح مسل
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آنحضرت يـك شـب    ،فقط عايشه و سوده بودند صتا زماني كه زنان رسول اهللا
ازواج مطهـرات بـه شـرف     سـاير   كـه  بعـد از ايـن  و  ،آمد در ميان به خانه عايشه مي

نوبـت   ،به سبب بزرگي سن لحضرت سوده ،نايل آمدند صت آنحضرتيزوج
در نـه روز دو روز در خانـه عايشـه     آن حضرت ،نيبنابرا بخشيد،خود را به عايشه 

108Fبود مي

1. 
لي كم يپختن غذا خ ،براي كارهاي خانه نيازي به اهتمام زياد و انتظام خاصي نبود

سه   گاه هيچبعد از هجرت  :گويد ميدر خصوص خود حضرت عايشه ، آمد پيش مي
109Fرفيـق اعلـي پيوسـت     بـه   كـه  تا ايـن  روز متوالي خانواده نبوت از غذا سير نشد

و . 2
110Fشد روشن نمي ي براي پختن غذاآتش صپيامبرگاهي تا يك ماه در خانه  :فرمودند

3. 
111Fندگذراند ميزندگي را با آب و خرمامي آنان 

4 . 

 صي همسران پيامبر فتح خيبر و سهميه
مقـرر   ي رابراي مخارج ساالنه ازواج مطهرات حقوق صبعد از فتح خيبر آنحضرت

را بـراي آنـان تعيـين    وسق جو  20شتر) خرما هشتاد وسق (بار  ايشان مقدار فرمود.

                                           
و صحيح  5212، كتاب الشهادات، كتاب النكاح ش2688و  2594صحيح بخاري، كتاب الهبة ش -1

 .2138و سنن ابوداود، كتاب النكاح ش 1663مسلم كتاب الرضاع ش
، سنن 2970، صحيح مسلم، كتاب الزهد و الرقائق ش5423ش  صحيح بخاري، كتاب االطعمه -2

 .3344كتاب االطعمة ش  و سنن ابن ماجه 4432ش نسائي، كتاب الضحايا
 .207و مسند طيالسي ص 26046ش 6/237و 25867ش 6/217مسند امام احمد  -3
شد و  ي ما روشن نمي كرديم و در طي آن آتشي در خانه گويد: گاه يك ماه را سپري مي مي  عايشه -4

:  ر روايتي ديگر چنين آمدهو د 6458كرديم. صحيح بخاري ش  مي  تنها از آب و خرما استفاده
كرديد؟، گفت: از آب و  چيزي زندگي را سپري مي  گفت: با چه  كه  ال عروهؤس  در پاسخ به  عايشه

 .26046ش 6/237و مسند امام احمد  6459جستيم. (كتاب الرقائق ش مي  خرما بهره
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112Fنمود

وقـت  هـيچ  دادند،  با آن مال انجام مي  فراواني كهاما به خاطر ايثار و بخشش ، 1
 كرد. را نميآنان كفاف تمام سال   آن سهميه

 آنـان فرسـتادند   آنحضرت تحفه و هديه مي يارعموماً ب صحابه  گفتني است كه
گزيدنـد، زيـرا از محبـت     ي خود برمي هديه رسالبراي اروزي كه نوبت عايشه بود 

113Fبودند  اطالع يافته  با عايشه صپيامبر

2. 
 :پرسـيد  مـي  ،آورد وقتي ازبيـرون تشـريف مـي    صاكثراً اينطور بود كه آنحضرت
فرمود: اگـر چنـين    پس مي .هيچي نيست ،داد كه نه عايشه چيزي هست؟ جواب مي

114Fباشم مي  است، من روزه

حيوان داشـتند از    ي انصاري آنان كه هبرخي اوقات همساي. 3
115Fفرستادند هايشان براي او مي شير حيوان

4. 
بر اثر علم، دانش، فهـم، درك، توانـايي بـر تحصـيل،      ل عايشه  كه وجود اينبا 

كه از طرف  اي عالي برخوردار بودند جايگاه و درجه داشتند، از  و ذكاوتي كه  احاطه
معموال بشر   از بري از گناه و اشتباهاتي نبودند كهبقادر فياض به او عطا شده بود اما 

                                           
ة بجزء من الثمر و ، صحيح امام مسلم، باب المساقاة و المعامل5199ش 11/609صحيح ابن حبان  -1

 11411ش 6/115بيهقي -، السنن الكبري1697ش 1/413هيثمي  -، موارد الظمآن1551الزرع ش
و  3006باب المعاملة علي زرع البياض...، سنن ابوداود، باب ما جاء في حكم ارض خيبر ش

 .57ش  1/56طبراني  -المعجم الصغير
و صحيح مسلم،  2574،2580،2581، كتاب الهبة ش3775صحيح بخاري، كتاب المناقب ش -2

و سنن نسائي، كتاب عشرة النساء  3879، ترمذي، كتاب المناقب ش2441كتاب فضائل الصحابة ش
 3950ش

و مسند  4596ش 8/72مسند ابويعلي  2326، سنن نسائي ش3630ش 8/393صحيح ابن حبان  -3
 24266ش 6/49امام احمد

 -خداوند جزاي خيرشان دهد–شير داشتند، آنان   يم كهاي از انصار داشت گويد: همسايه مي  عايشه -4
 فرستادند.  مي صاز آن شير براي پيامبر

 . 26046ش 6/237و  26119ش 6/244، مسند امام احمد 278/ 14صحيح ابن حبان
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 كم سـن بانويي  لگردد، حضرت عايشه مي  در سنين كودكي با آن مواجه  ويژه  به
 يبـز  بسـا   ، چـه رفـت  خواب مي  بهكرد و  در خانه آرد را خمير مي و سال بودند، او

116Fخورد آمد و آرد را مي مي

ـ  . روزي با دست خود آرد را آماده و چانه1   ههاي آن را پخت
117Fبز همسايه آمد و همه را خورد وبه خواب فرو رفت   كه بود

2. 
118Fآشپزي مهارت نداشتند  در صهمانند ساير همسران پيامبر  و همچنين عايشه

3. 
بـه   صو مسـئوليت مخـارج همسـران پيـامبر    انتظام خانگي   كه ي ديگر اين نكته

كـرد و در هنگـام    مـي  تقسـيم محصـوالت را بـر آنـان    او  ،سپرده شده بـود  بالل
119Fگرفت ضرورت از بيرون قرض مي

4.   

 دهد را افزايش مي صي همسران پيامبر در عصر خالفت خويش سهميه عمر
و فتوحات زيادي   ، سرزمين اسالمي گسترش يافتهدفرمووفات  صوقتي آنحضرت

ر به بيـت المـال سـرازي   شرق و غرب از اموال و دارايي فراواني  بود؛ لذا  اتفاق افتاده
از شمار بدر   گشت كه ي دولت واريز مي خزانه  و ثروت و خيرات هنگفتي به شد مي
بـه   خـوراكي  لوفات كرده بود در خانه عايشه صآنحضرت  كه . اما آن روزبود

120Fاندازه گذران يك روز وجود نداشت

5. 

                                           
 داستان افك در صحيح بخاري و مسلم. -1
 120ش 1/55بخاري  -االدب المفرد -2
  توانستم غذا را تهيه نمي  گويد: من همانند صفيه  كه  وايت شدهر  در سنن ابوداود از حضرت عايشه -3

 .3957و سنن نسائي، كتاب عشرة النساء ش 3568نمايم... (كتاب البيوع ش
، موارد 6351ش 14/262، صحيح ابن حبان 3055ابوداود، كتاب الخراج و االمارة و الفئ ش -4

 1/147، المعجم االوسط 11217ش 6/81بيهقي  -، السنن الكبري2537ش 1/629هيثمي -الظمآن
 466ش

  اي پيچيده در پارچه  وفات فرمود، در منزل من، جز اندكي جو كه صگويد: وقتي پيامبر  عايشه -5
نمودم   را تناول نمايد، پس تا مدتي از آن جو استفاده انسان بتواند آن  بودم، چيزي وجود نداشت كه

 پايان رسيد.  و آن نيز به
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را درآمد خيبـر   همان صديقابوبكر عهد تا  صهمسران پيامبر  گفتني است كه
در زمان خودش بـراي   حضرت عمر بود، سپسمقرر شده   ودند كهنم دريافت مي

اما ، تعيين فرمود ساالنه ده هزار درهم در حدود ازواج مطهرات حقوق نقدي ي همه
121Fمقرر نمود لعايشهدو هزار درهم بيشتر را براي 

آمده كـه حضـرت    يدر روايت .1
، يا زمين قبول كننددر زمان خودش به آنها اختيار داده بود كه گندم بردارند  عمر

انتخـاب   را زمـين  لحضرت عايشـه   بعضي زمين و بعضي گندم را برگزيدند كه
122F.،نمود

بـراي فقـراء و مسـاكين    را بيشترين حصه اين رقـم   لحضرت عايشه اما 2
 ساخت. جدا مي

بـه   و امير معاويـه  حضرت علي، در زمان حضرت عثمان  ذكر است كه  الزم به
(خـواهر   حضرت عبـد اهللا ابـن زبيـر     كه پس از اين، اما شد همين روش عمل مي

او ذمـه تمـام    گرفـت،   عهـده   را بـه حجاز  فتاميرمعاويه خال بعد از)  ي عايشه زاده
123Fكرد مي  رسيد، صدقه دستش مي  به  چه و هر آناش را به عهده گرفت  مخارج خاله

3. 

 و غربزن با ديدگاه شرق   و تفاوت ديدگاه اسالم نسبت بهزندگي زناشويي 
معتقد مشرق  مردمان ،فرهنگ مشرق زمين و غرب در مورد زن بسيار مختلف است

  نهادهتقدس  بر پيشاني  ي ننگي است كه لكهزن   محبت ورزيدن نسبت به  هستند كه
داننـد. در   و عـذم تجـاوز از آن مـي     ي زن را در چهارچوب خانـه  شود، و وظيفه مي

گويند هر آنچـه   ند و ميپندار در سطح خدا ميدانند يا  غرب زن را خدا مي  حالي كه
                                                                                                      

، صحيح مسلم، كتاب الزهد و 6451، كتاب الرقائق ش3097تاب فرض الخمس شصحيح بخاري، ك
 .3345، كتاب االطعمة ش و سنن ابن ماجه 2973الرقائق ش

ذهبي  -، سير اعالم النبالء3،13ش 7/614  شيبه ابن ابي –، المصنف 6723ش 4/9المستدرك -1
 .8/67ابن سعد  -و الطبقات الكبري 2/197و 2/187

و صحيح مسلم، كتاب المساقاة ش  2328ش باالشطر ةباب المزارع ب المزارعة،، كتابخاري -2
1551. 

 .3505صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب مناقب قريش ش -3
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گويند: هر ديـن و   همچنين مي. كرد خواهد را خشنود  خداباشد، زن ي رضايت  مايه
توانـد بهتـرين و    باشـد، مـي    زنان داده  حقوق كامل و جايگاه واقعي را به  مذهبي كه

يم بشـري  كامال با عقل سل  ترين دليلي براي صحت و معقول بودن آن باشد كه بزرگ
 سازگاري دارد.

زن را نه خدا و نـه خـاري در    ،اسالم كه از بين افراط و تفريط بر آمده است دين
كرده است كه: در اين كشكمش  تقديمداند، اسالم بهترين تعريف را براي زن  راه مي
 زن باعث تسكين روح و آرامش مرد است.  ،جهان

  فرمايد:  مي خداوند                    

           ):دالّ بر قدرت و (هاي  و يكي از نشانه « )21روم

خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار  )عظمت
و در ميان شما و ايشان مهر و محبت  ،بياراميد )قلبي در پرتو جاذبه و كشش(آنان 

مايه  ،تا با آرامش و آسايش ،و هر يك را شيفته و دلباخته ديگري ساخت(انداخت 
و پيوند زندگي انسانها و تعادل  ،شكوفائي و پرورش شخصيت همديگر شويد
 )».جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد

ور اين نيسـت كـه در اسـالم مقـام زن و حقـوق آن چـه       به هر حال در اينجا منظ
در زندگي زناشـويي بـه    صخواهيم نشان بدهيم كه آنحضرت ما فقط مي ،باشد مي

 است.  رفتار نمودهحضرت عايشه  باچه صورت 
 ».خريكم خريكم الهله، و انا خريكم الهيل«د: ايفرم مي صآنحضرت

شما بيشتر بـا   ي ن از همهبهترين شما كسي است كه با همسرش خوب باشد و م«
  .»كنم همسرم خوبي مي

 ل حضـرت عايشـه    باشـد كـه   همان مـي اين گفتار براي تصديق عملي بهترين 
اي را  و چنان زندگي پر از سعادت و كـامراني  بودند صبا آنحضرت نه سالحدود 

ي بشـري چنـين    و بزرگـان جامعـه    هرگز در ميان افـراد برجسـته    كه سپري نمودند
باشـند و يـا هماننـد      شده  همانند آنان با سحادت مواجه  شود كه يافت نمي اي نمونه
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ايـن مـدت دراز بـه جـز     طي در   بينيم كه اش راضي باشد، مي از زندگي ل عايشه
ارباط خانوادگي آنان را بر هم بزنـد و از    ديگري پيش نيامد كه واقعه ايالء هيچ چيز

 صفاي آن بكاهد.
خصوصـاً   ،گذشـت  همدردي مي همكاري و با ت ومحب لطف و هميشه زندگي با

اي و چقدر در  مضيقه وكه زندگي دنيايي خانواده نبوت با چه فقر  شود وقتي تصور
 .شود اين محبت و مهرباني بيشتر مشخص مي ،گذشت دشواري مي

 محبت با همسر
 ي فرمـود و همـه   مـي  بـي نهايـت محبـت    لبه حضـرت عايشـه   صآنحضرت

بنـابر ايـن،    .دانستند ميخوب  لعايشهرا نسبت به  صاهللا رسول محبت صحابه
مـي  اش را بـه تـأخير    هديـه  ،بدهـد اي  هديه ص اهللا  خواست به رسول اگر كسي مي

ـ  صاهللا  و آن روز كه رسول .فرا رسد لانداخت تا روزي كه نوبت عايشه  ةبه خان
124Fشدند رفت، هدايا فرستاده مي مي لعايشه

ن امر و ازواج مطهرات هم كامالً به اي .1
ي زنـان وجـود دارد، ميـان همسـران      ميـان همـه    ، لذا همـان غيرتـي كـه   آگاه بودند

همه جمع شدند و حضرت فاطمه را آمـاده بـراي    برداشت، آري  نيز پرده صپيامبر
 و گفـت:  عرض كرد صخدمت آنحضرتو او پپام ازواج را گرفته  ،اين كار كردند

، عدالت را رعايت د دختر ابوبكرگفت: همسرانت تو را سوگند مي دهند كه در مور
 فرمود:  كني. ايشان 

؟« بُّ ا أُحِ بِّنيَ مَ ِ نَيَّةُ أَال حتُ ا بُ  .»يَ

 ؟ »كسي را كه من دوست دارم تو دوست نداريمگر  م!دختر«
به اطالع را  صپاسخ پيامبرگشت و رببلي. سپس، نزد آنها جواب داد:  لفاطمه

 .نپذيرفت ه برود، ولي اوباردوكه خواستند آنها از او . آنها رساند

                                           
و سنن  2441، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ش2581صحيح بخاري، كتاب الهبة ش -1

 .3879ترمذي، كتاب المناقب ش
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بـا    كـه آخر حضرت ام سلمه را به ميان آوردند او زني بسيار فهميده و متين بـود  
به موقع و در فرصـت مناسـب درخواسـتش را عـرض     و نهايت متانت و فهميدگي 

 آنحضرت فرمود:  ؛كرد
ا يفِ « نَ أَ تِنِي وَ أْ ْ يَ يَ ملَ حْ وَ إِنَّ الْ ، فَ ةَ ائِشَ ينِي يفِ عَ ذِ ؤْ ةَ ال تُ ائِشَ أَةٍ إِالَّ عَ رَ بِ امْ  .»ثَوْ

از همسـرانم  بستر هيچكـدام  در  ،عايشه مرا اذيت نكنيد زيرا هرگز وحي ي هدر بار«
 .125F1»عايشهبستر بر من نازل نشده است مگر در 

 :آنحضرت فرمودند ،رسيد صيكبار گردن بندي به دست آنحضرت
 ».ألدفعنها الی احب اهلی الی«

 ».م كه در دنيا او را از همه بيشتر دوست دارمدهمن اين را به كسي مي«
، امـا محبـت   رسـيد حافـه (عايشـه) خواهـد    قواين به دسـت دختـر اب   :همه گفتند

در قالب لباسهاي رنگين و زيور آالت طالئـي   هرگز صخالصانه و پاك آنحضرت
گردن بند را به نوه كوچكش امامه دختر زينب  صبنابراين آنحضرت ظاهر نگشت،

126Fبخشيد

2. 
يـا   :پرسـيد  ،سالسـل برگشـتند  ذات الوقتي از غـزوه   بن عاص ت عمروحضر

عايشـه را،   :شما در دنيا چه كسي را بيشتر از همه دوست داريد؟ فرمـود  !رسول اهللا
127Fدرباره مردان پرسيدم فرمود: پدر عايشه را. :عرض كرد

3 
را تفهيم كرد كه بـه اعمـال عايشـه     لحضرت حفصه روزي  حضرت عمر

128Fمي باشد بوب آنحضرتمپيچ كه او مح

  كهيكبار در سفري شتر حضرت عايشه  .1

                                           
، سنن 3950، سنن نسائي، كتاب عشرة النساء، ش 3775شصحيح بخاري، كتاب المناقب  -1

 3879الترمذي، كتاب المناقب 
 26292ش 6/261و  24748ش 6/101مسند امام احمد -2
كتاب فضائل  ،و صحيح مسلم 4358و كتاب المغازي ش 3662صحيح بخاري، كتاب المناقب ش -3

 .3885و سنن الترمذي، كتاب المناقب ش2384الصحابة ش 
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 صآنحضرت ،فرار كرد و عايشه را برداشت و به طرفي دويدخود بر آن سوار بود، 
واي  »واعروسـاه «: از زبـان مبـاركش بيـرون آمـد     كـه بـي اختيـار    شد قرار چنان بي

129Fعروسم

2. 
ت حضــر  بردنــد كــهف يتشــر لمنــزل عايشــه  بــه صيكمرتبــه آنحضــرت

  اين من هستم كـه   بلكهفرمود:  صآنحضرت ،ناليد و مي داشتدرد سر  لعايشه
كنـد و آن زمـان بيمـاري     سـرم درد مـي    بايد براي درد سر بنالم، چون براسـتي كـه  

130Fشروع شد و همين بيماري مرض  الموت آنحضرت گرديد صآنحضرت

3. 
كجـا خـواهم   و فـردا   است يروز  چه امروز :پرسيدند مرض الموت بار بار مي در
  دادنـد كـه    او اجـازه   ؛ لذا بهباشد فهميدند كه منتظر نوبت عايشه مي  همسرانش بود؟

و تـا دم   رفـت به حجره عايشـه   صآنحضرتاو دوست دارد،  پس   جاي بماند كه
 گويد: مي ل ، عايشهدمانوفات آن جا 

  در آن روز نوبت تشريف آوردن ايشـان بـه    در روزي وفات فرمود كه صپيامبر
131Fوفات نمود ،گذاشته بود مندر حالي كه سرش را روي زانوي  منزل من بود، پس

4 . 
قسمتی فيام املـک، فـال تلمنـی فـيام متلـک و ال   اللهم هذه« :فرمود مي صآنحضرت

 .132F٥»املک

                                                                                                      
، صحيح مسلم، كتاب الطالق 5218ش  بخاري، كتاب النكاح، باب حب الرجل بعض نسائهصحيح  -1

 3318، ترمذي، كتاب تفسير القرآن ش1479ش
 26155ُ 6/248مسند امام احمد  -2
 14/551 ص، صحيح ابن حبان، باب مرض النبي5666صحيح بخاري، كتاب المرضي ش -3

 .80ش ص، سنن دارمي، باب وفاة النبي6586ش
 4450صحيح بخاري، كتاب المغازي ش -4
، كتاب  ، سنن ابن ماجه2134، سنن ابوداود، كتاب النكاح ش1140سنن ترمذي، كتاب النكاح، ش -5

 .2207، سنن دارمي، كتاب النكاح ش3943، سنن نسائي، كتاب عشرة النساء ش1971النكاح ش
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آنچه برايم ممكن است (يعني در زندگي با ازواج و اعطـاي مخـارج)    !خدايا بار«
از وسع امكان خارج است (يعني محبت عايشه) اما آنچه  .در اين عدل خواهم نمود

 .»در آن مرا ببخش

 چرا؟ ل عايشه  محبت ورزيدن به
به خـاطر   ل عايشه  نسبت به صكنند كه محبت آنحضرت هاي عامي فكر مي آدم

در  ؛ زيـرا باشـد  در حالي كه اين قطعاً تفكري اشتباه مي ،زيبايي و جمالش بوده است
  نيـز زيبـا بودنـد، طـوري كـه     جويريه و صـفيه  ، بين ازواج مطهرات حضرت زينب

، در باشد تعريف زيبايي ظاهري آنها در كتابهاي تاريخ و سيرت واحاديث موجود مي
ي از آن . يكشود جز يكي دو مورد چيزي يافت نمي  زيبايي عايشه  راجع به  حالي كه

 لبـا عايشـه   :گفـت  لبه حفصه استثنايي اين است كه حضرت عمر موارد
133Fباشـد  مـي  صاو از تو زيباتر است و محبوب آنحضـرت   كهمپيچ 

 صآنحضـرت  .1
اين روايت اگـر تنهـا بـر چيـزي      تبسم فرمودند. ،را شنيد عمر ي اين جملهوقتي 

 صدر قلـب پيـامبر  كه حضرت عايشه رساند  اثبات مي  را به  داللت نمايد، اين نكته
 . اند ردار نبودهساير همسرانش از چنين محبتي برخو  كه  جايي از محبت داشته

و در صحيح  134F2 خود روايت نموده لعايشه  همان است كه  اما اصل در اين زمينه
 صروايت شده اسـت كـه آنحضـرت    از حضرت ابو هريره نيز مسلم و ابوداود

 فرمودند: 

                                           
حيح مسلم، كتاب الطالق ، ص5218ش  صحيح بخاري، كتاب النكاح، باب حب الرجل بعض نسائه -1

 3318، ترمذي، كتاب تفسير القرآن ش1479ش
و در آن چنين   (رض) گزارش شده  از حضرت عايشه 25232ش  6/152در مسند امام احمد  -2

اش، و دينش. پس دستهايت، خاك  شود: بخاطر مالش، زيبائي چيز، نكاح مي  خاطر سه  : زن به آمده
».كنآلود گردد. زن ديندار، انتخاب 
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رْ « ا، فَـاظْفَ ينِهَ لِـدِ َـا، وَ َاهلِ مجَ ا، وَ بِهَ َسَ حلِ َا، وَ : ملَِاهلِ بَعٍ أَةُ ألَرْ حُ املَْرْ نْكَ بَـتْ  تُ رِ ينِ تَ اتِ الـدِّ بِـذَ

اكَ  دَ اش، و  اش، زيبـائي  شود: بخاطر مالش، نسب زن بخاطر چهار چيز، نكاح مي« ».يَ

 ».دينش. پس دستهايت، خاك آلود گردد. زن ديندار، انتخاب كن
گرفت كه بيشتر در خدمت  بنابراين از ازواج مطهرات بيشتر كسي مد نظر قرار مي

 .ددين بو
ساير ازواج مطهرات همان بلوغ علمي ايشان   نسبت به لشهحضرت عايامتياز 

 ،فهـم مسـايل   ، در تمامي قضاياي ديني اعم از قرآن، تفسير، حديث، فقه  باشد كه مي
. بنابراين از همـه  بود  اوج خود رسيده  و استنباط احكام براي وقايع جديد به اجتهاد

 بيشتر محبوب همسرش بود. 
ايـن بحـث را    135F1»نحـل ال االهـواء و  ملـل و الفصل في ال«كتاب  عالمه ابن حزم در

 مفصالً و با دليل ثابت كرده است.
فرمـود:   صروايـت شـده كـه آنحضـرت     از ابوموسي اشعري  ستهدر صحاح 

مُ بِنْتُ عِ « يَ رْ مَ ، وَ نَ وْ عَ أَةُ فِرْ رَ يَةُ امْ اءِ إِالَّ آسِ نَ النِّسَ لْ مِ مُ كْ ْ يَ ملَ ثِريٌ وَ الِ كَ جَ نَ الرِّ لَ مِ مَ ، كَ انَ رَ مْـ

امِ  عَ ائرِ الطَّ ىلَ سَ يدِ عَ لِ الثَّرِ ضْ فَ اءِ كَ ىلَ النِّسَ ةَ عَ ائشَ لَ عَ إِنَّ فَضْ مردان زيادي به كمـال  « . 136F٢»وَ
رسيدهآاند اما از زنان، فقط آسيه همسر فرعون و مريم دختر عمران بـه كمـال رسـيده    

ه در آبگوشت، خـرد  اند. و همانا برتري عايشه بر ساير زنان مانند برتري تريد (ناني ك
 ».شده باشد) بر ساير غذاها ست

 ؟شود كه دليل اين محبت و قدر و منزلت چه بوده اسـت  از اين حديث معلوم مي
در  لحضـرت ام سـلمه    گفتني اسـت كـه  زيبايي ظاهري يا فضل و كمال باطني. 

                                           
 118-3/119»نحلال االهواء و ملل والالفصل في « -1
و كتاب االطعمة  3769، كتاب المناقب ش3411،3434صحيح بخاري، كتاب احاديث االنبياء ش  -2

و  1834، سنن ترمذي، كتاب االطعمة ش2431، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ش5418ش
 3280سنن ابن ماجة، كتاب االطعمة ش
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همـين    ، بـه قرار داشت لبعد از حضرت عايشه و فضايل اخالقيكماالت باطني 
 پيـر كـه از نظـر سـني     داشتند هرچنـد  ايشان را نيز دوست مي صرتآنحضخاطر 

در سـن شصـت و پـنج سـالگي فـوت        كه لحضرت خديجهو همچنين  ند،بود
كـه   جـاي گرفتـه بـود    صاما محبت او با چنان شدتي در قلـب آنحضـرت   ند،كرد

137Fبرد رشك مياو   نسبت به لحضرت عايشه

حليم    كه با وجود اين صو پيامبر، 1
138Fشدند ميناراحت   خديجه  عليه  خاطر تبليغات عايشه  بسا به  دند، چهو صبور بو

2. 

 داشتي ي محبوب و دوستشوهر
 نهايـت  بـي  بلكـه  ،نه اينكه فقط محبت داشت صبا آنحضرت لحضرت عايشه

آري همچون محبت مسلمان براي پيامبر و زن براي شوهر او را  ند،بود ايشانفريفته 
ورزيد تـا   باليد و افتخار مي دب و عظمت مقام او ميزيبايي، ا  داشت و به دوست مي

كرد او ملول  اظهار محبت مي آنحضرت  مانند او نسبت به  به اگر كسي ديگر  آنجا كه
 .شد مي

  نسـبت بـه    علي رغم رشكي كـه  -طور عام  به- صهمسران پيامبر  بايد گفت كه
 دند، زيرا جايگاه و مقام عالي ايشان معترف بو  داشتند، اما به  عايشه

در بعضـي شـبها از    اگر  كه اين صبراي پيامبر ل هاي محبت عايشه و از نشانه
. يكبـار  شد ميقرار  بي ،يافت كنارش نمي در را صشد و آنحضرت خواب بيدار مي

شـبها   ، آخـر را در كنـارش نيافـت   صدر شبي چشمهايش را كه باز كرد آنحضرت
                                           

به اندازة خديجه، رشك نبردم.  صبر هيچ يك از همسران نبي اكرم :گويد: عنها مي اهللا عايشه رضي -1
به كثرت از او ياد مي كرد و چه بسا كه گوسفندي را ذبح مي  صاو را نديده بودم ولي رسول اكرم

گفتم:  مي  صفرستاد. گاهي به آنحضرت نمود، آنرا قطعه قطعه مي كرد و براي دوستان خديجه مي
إِنَّها كَانَت وكَانَت، « مي فرمود: صدر دنيا زني بجز خديجه، وجود نداشته است. رسول خداگويا 

لَدا ونْهي مكَانَ لفرزند دارم فضايل زيادي داشت و من از او، «  ».و.« 
، الجامع 7006ش 15/467، صحيح ابن حبان 2435صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ش -2

 نتشارات: جدة، المملكة العربية السعودية.ا 219ش 1/147الصغير
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پاي مبارك آنحضـرت    كه تا اينكرد اينجا و آنجا را جستجو  .شد روشن نمي يچراغ
سر به سجده گذاشته و بـه مناجـات الهـي مشـغول      صديد كه آنحضرت ،را يافت

 گفت: و چنين مي است
اعوذ برضاک من سخطک، و بمعافاتک مـن عقوبتـک، و بـک منـک ال احضـی ثنـاء «

 .139F١»عليک، انت كام اثنيت علی نفسک

 اطاق يكي ديگر از زنانش  به صپيامبرو باري دگر چنين شد عايشه فكر كرد كه 
بـه   صديـد كـه آنحضـرت    ،از جا بلند شد و اينجا و آنجا نگاه كرد ، لذارفته باشد

 گويند: و چنين مي باشند تسبيح و تهليل مشغول مي
 ».اال انت  سبحانک اللهم و بحمدک ال اله«

از تقصير خود پشيمان شد و بي اختيار از زبانش بيرون آمـد: پـدر و    لعايشه
140Fمن در چه خيالي هستم و تو در چه عالمي هستي گردند،ايت فددرم ما

2. 

 هووهايش  نسبت به ل هايي از رشك عايشه نمونه
يابـد، لـذا    را در رختخـوابش نمـي   صپيـامبر   است، اما عايشه  نيمي از شب گذشته

طرف   دستانش را به  يابد كه او را در بقيع مي  كه گردد تا اين دنبالش مي  به  هيجان زده
گـردد،   منـزل بـازمي    و بـه   با ديدن او آرام گشته ل است؛ عايشه  آسمان بلند كرده

 صنمايـد، پيـامبر   بـازگو مـي   صداستان را براي پيـامبر  لروز عايشه صبح آن 

                                           
، سنن ترمذي، 486، صحيح مسلم، كتاب الصالة ش497امام مالك، كتاب لنداء للصالة ش -موطأ -1

كتاب الدعاء  - ، سنن ابن ماجه879، سنن ابوداود، كتاب الصالة ش3493كتاب الدعوات ش
 . 168لطهارة شكتاب ا -، سنن نسائي513صالة شڵكتاب آ -، صحيح بخاري3841ش

 1131كتاب التطبيق ش -، سنن نسائي485كتاب الصالة ش -صحيح مسلم -2
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 لجلو چشمانم ظاهر گشتند، شما بوديـد؟ عايشـه    اي كه فرمايد: پس آن سايه مي
141Fگشتم دنبالت مي  به  گفت: آري من بودم كه

1. 
كشـي   رفت ميان همسرانش قرعه سفر مي  هرگاه به  بر آن بود كه صعادت پيامبر

عــادت در آمــد؛   و حفصـه   نفـع عايشــه   بــه  قرعـه   كــرد، بـاري چنــان بـود كــه   مـي 
كـرد و   حركت  مي لبر اين بود كه شبها در مسير راه، كنار عايشه صآنحضرت

بـر شـتر مـن سـوار      با او صحبت مي نمود. حفصه به عايشه گفت:آيـا امشـب، تـو   
 شوي تا من شتر تو را سوار شوم و شتران يكديگر را تجربه كنيم؟ نمي

بسـوي شـتر عايشـه     صبلي، و بر شتر حفصه، سوار شد. نبي اكرم :عايشه گفت
آمد و به او سالم كرد در حالي كه حفصه بر آن سوار بود. سپس به مسـيرش ادامـه   

همراهي پيامبر را از دست داد،  لعائشهداد تا اينكه توقف كردند. و از آنجائي كه 
هنگام توقف، پاهايش را ميان گياهان اذخر گذاشت و گفت: پروردگـارا! عقـرب يـا    

142Fماري بر من مسلط گردان تا مرا نيش زند

2. 
چيـزي   صتوانستم به رسول اهللا عايشه مي گويد: (چون خودم مقصر بودم) نمي

 بگويم.
يك ماه پـيش ازواج  مدت   بهه كه يعني عهد كرد( ،است ايالءكرده صآنحضرت

  كـه حجره حضـرت عايشـه يـك باالخانـه مردانـه داشـتند       در كنار   رود)مطهرات ن
زاري  بـه گريـه و   صتمام زنهاي آنحضرت ،آنجا اقامت گزيده بود صآنحضرت

حال حضرت  توانستند آنجا بروند. نمي صبرخالف ميل آنحضرت مشغول بودند و

                                           
، كتاب  ، سنن ابن ماجه2037، سنن نسائي، كتاب الجنائز ش974كتاب الجنائز ش -صحيح مسلم -1

 .739كتاب الصوم ش  -، سنن ترمذي1547ما جاء في الجنائز ش
، سنن 2445كتاب فضائل الصحابة ش  -م، صحيح مسل5211كتاب النكاح ش -صحيح بخاري -2

 1970، كتاب النكاح ش ابن ماجه
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وقتـي مـاه   ، كرد روز شماري مي نتظار گذشتن ماه،ا نيز چنين بود كه در لعايشه
143Fهمه جلوتر به خانه عايشه تشريف آورد از پايان رسيد  به

1. 
از نظر اقتصادي داراي مراتب  صهمسران پيامبر  ي پدري گفتني است كه خانواده

و بودند   سر بيرون آورده رؤسا و مراأهاي  خانوادهاز آنان از بعضي  ،گوناگوني بودند
 اي چنين زندگي فقيرانه  بهراضي    بودند كه  و فراخي خاطر زندگي بسر برده  هدر رفا
و زينـت    نفقـه   پرداختند و خواهان آن شـدند كـه    مناقشه  به صلذا با پيامبر نبودند.

144Fبنابراين آيه تخييرآالت آنان را افزايش بدهد؛ 

خواهد ايـن   نازل شد كه هر كس مي 2
 ازواج مطهرات بـا  شود. خانه نبوت جدا واهد ازخ كس مي هر قبول كند و شرف را

نـزد    قبل از همـه  صپيامبر  ، گفتني است كهترجيح دادند خوشحالي اين زندگي را
را  صپيامبر  نيز بال فاصله  ي تخيير را برايش قرائت نمود، عايشه رفت و آيه  عايشه

145Fبرگزيد

146Fام رگزيدهمن شما را ب  و گفت: اي رسول خدا! با ساير همسران مگو كه 3

از  .4
خواهد كسـي   مي  نمايان است كه صغيرت و انتخاب پيامبر ل اين سخن عايشه

در اين گفتار خصلت و ويژگـي  است و همچنين   او را برگزيده  قبل از همه  باشد كه

                                           
كتاب  -و صحيح مسلم 2468، كتاب المظالم و الغصب ش5191كتاب النكاح ش -صحيح بخاري -1

 1479الطالق ش

 فرمايد:  مي خداوند  است كه  و آن اين آيه -2                   

                                    

                    :28،29(احزاب(  
بيائيد تا به  ،خواهيد اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي :اي پيغمبر ! به همسران خود بگو «

اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم. و اما اگر شما خدا و پيغمبرش و  شما هديه
قانع هستيد ) و احياناً محروميتها  ،خواهيد ( و به زندگي ساده از نظر مادي سراي آخرت را مي

 »خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است
 4786و كتاب تفسير القرآن ش 2468صحيح بخاري، كتاب المظالم و الغصب ش -3
 .338كتاب تفسير القرآن ش -، سنن ترمذي1475كتاب الطالق ش -صحيح مسلم -4
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147Fآيه ارجاء  واقعهاين  پاياندر و . باشد و نمايان ميظاهر نيز فطرت زنانه 

نـازل شـد    1
او را نگـاه دارد و هـر زنـي را كـه      ،بخواهـد  صضـرت يعني هـر زنـي را كـه آنح   

بنـابر مهربـاني و جـوانمردي فطـري      صاما آنحضرت .از او جدا شود ،خواهد مين
امـا بـه هـر حـال آن اختيـار را       ،دانسـت  يكي را ناگوار مي خويش جدا شدن از هر

 .داشت
 شـد مـن هـيچ     اگر اين اختيار به مـن داده مـي  ! يا رسول اهللا :گفت مي لعايشه

 دادم. كس را در اين شرف بر خود ترجيح نمي
ايشان (در  ،دادند صرا از جنگ موته به آنحضرت خبر شهادت جعفر طيار

من  :گويد مي لعايشهاش، نمايان بود.  مسجد)  نشست و آثار غم و اندوه، از چهره
و فقان زنهاي آمد و از گريه  صكردم. شخصي نزد رسول اهللا نگاه ميشكاف در،  از 
. آن به او امر كرد تا آنها را از گريستن، باز دارد صخبر داد. رسول اهللا ،جعفره خان

آمد و گفت: آنان به حرف من گوش دوباره اما ديري نگذشت كه  .رفت ،شخص
بار  آن شخص رفت و ». آنان را منع كن«فرمود: بار ديگر،  صكنند. رسول اهللا نمي

فرمود:  صا غلبه كردند. رسول اهللابر ماي رسول خدا! آنان و گفت: سوم برگشت 
(يعني به هر صورت كه شده است آنان را از اين كار، باز  ».خاك بريز شاندر دهنان«

  دار. فتح الباري).

                                           
  فرمايد:   مي خداوند  است كه  و آن اين آيه -1                  

                  :51(احزاب( 

تواني موعد همخوابگي هر يك از زنان را به تأخير اندازي ( و  ( به خاطر شرائط خاص زندگي ) مي«
و هرگاه يكي  ،تواني در كنار خود جاي دهي كدام را بخواهي ميبه وقت ديگري موكول كني ) و هر 

 »گناهي بر تو نيست ،اي خواستي او را نزد خود جاي دهي ازآنان را كه كنار گذاشته
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بي قرار شده بود كه نه اين آقا آنچه  ،كرد مياز الي در نگاه   كه حضرت عايشه
148Fرود و ميكند  دهد و نه آنحضرت را ترك  مي گويد انجام مي مي صآنحضرت

1. 
خوابيد.  گذاشت و مي سرش را روي زانوي عايشه ميص آنحضرتبسا   چه
سر مباركش را بر و  خوابيدهص رسول اكرمدر حالي كه  گويد: مي لعايشه

با و مرا سرزنش نمود و در حالي كه  نزد من آمد ؛ابوبكر ؛پدرم ،زانويم گذاشته بود
و  صر من كرد و گفت: رسول خدانثا خواست ، آنچه خدا ميزد به پهلويم مي  دست

 مردم را در جايي كه آبي وجود ندارد و كاروان هم آبي همراه ندارد، متوقف نمودي.
توانستم حركت  نمي قرار داشت،زانويم  روي صرسول اهللا )مبارك(اما چون سر 

 .كنم

 همسرمدارا با 
هترين طور عام؛ ايشان ب  بهبشريت ي  جامعهالگويي بود براي  صزندگي آنحضرت
غيري ايشـان   سخت  بودند، هرگز چيزي راجع به  ترين مدير خانواده همسر و مهربان

خويي رفتـار   او در نهايت مهرباني و نرم  است، بلكه  روايت نشده  با اعضاي خانواده
رسـيدند، رضايتشـان را    نظـر مـي    ناراحت بـه   كرد در موقعي كه نمود و سعي مي مي

  و رحمت با آنان برخـورد نمايـد، گفتنـي اسـت كـه     جلب نمايد و با نهايت محبت 
يـاد    بود كه فقط براي اين با همسرانش صي پيامبر تمامي اين برخوردهاي كريمانه

براي خشنود كـردن زنـش تـا چـه     با زنش برخورد نمايد و   چگونهبدهد كه شوهر 
 .اندازه بايد كوشش كند

و سرگرمي عايشه نيز بازي  ايبر صآنحضرت ،چنانچه قبالً ذكرش به ميان آمد
، داد يك دختر انصاري را پرورش  لحضرت عايشه ،نمود اظهار خوشحالي مي

                                           
و سنن  935كتاب الجنائز ش -، صحيح مسلم1305، 1299كتاب الجنائز ش -صحيح بخاري -1

 .1847كتاب الجنائز ش -نسائي
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آواز و   و بدور از هرگونهسادگي نهايت با عروس را  ،عروسيش فرا رسيد يوقتپس 
 فرمود:  صي شوهرش كه يك مرد انصاري بود، برد. پيامبر خدا به خانهلهو لعبي 

انَ مَ « ا كَ ، مَ ةُ ائِشَ ا عَ وُ يَ مُ اللَّهْ بُهُ جِ ارَ يُعْ ؟ فَإِنَّ األَنْصَ ْوٌ مْ هلَ كُ  .149F١»عَ

اي عايشه! آيا همراه شما سرگرمي (دف و  غيره) نبود؟ زيرا انصار، سرگرمي را «
 ».دوست دارند

ي فرا رسيدن عيد نيزه بازي لها از شدت خوشحا يك بار روز عيد بود حبشي
خواست  مي لتند حضرت عايشهگذاش كردند و پهلواني خود را به نمايش مي مي

كه  جلو ايستاده بود و او پشت سرش ايستاده بود و تا زماني صآنحضرت ،نگا كند
برابرش ايستاد بود.  همچنان در صعايشه از تماشا خسته نشد آنحضرت

را ديدم  صرسول اهللا ،روزي گويد: در بازگويي اين رويداد چنين مي ل عايشه
اي از مردم حبشه، داخل  ستاده است در حالي كه عدهي من اي ي خانه كه كنار دروازه

چادرش را روي من انداخت تا در كنار  صكردند. آنحضرت مسجد، تمرين نيزه مي
150Fبازي آنها را تماشا كنم ايشان، نيزه

2. 
حـرف   صبلنـد در حضـور آنحضـرت    يبا صـدا  ليكمرتبه حضرت عايشه

لـذا وارد   ،يدشـن تـرش را  اين گسـتاخي دخ  از بيرون اتفاقاً حضرت ابوبكر ،زد مي
بعد شـما را    گفتند: از اين به نمايند و با ناراحتي   را تنبيه  عايشه  شدند و خواستند كه

  ابوبكر را از عايشه صصدايت را بلند نماييد، اما پيامبر در خدمت پيامبر  نبينم كه
بوبكر بيـرون  ا  بيرون آمد؛ و هنگامي كه  با ناراحتي از خانه گرداند، ابوبكر دور مي

 گفت:  مي  عايشه  خطاب به صرفت، پيامبر

                                           
، صحيح ابن 26356ش 6/269، مسند امام احمد5163النكاح شكتاب  -صحيح بخاري -1

 .2016ش 1/493هيثمي -و موارد الظمآن 5875ش 3/185حبان
، سنن 892كتاب صالة العيدين ش -، صحيح مسلم5190/5236صحيح بخاري، كتاب النكاح ش -2

 1595و  1594كتاب صالة العيدين ش -نسائي
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 .151F١»كيف رأيتنی أنقذتک من الرجل«

 »...چطور شما را از دست پدرت نجات دادم  بيني كه مي«
تـو ايـن را   ! عايشـه  فرمـود: اي  ص، پيامبرآمد صپيش آنحضرت ييكبار كنيز

فـالن شـخص   كنيـز  او  :فرمـود  صپيامبر !يا رسول اهللا ،شناسي؟ عرض كرد: نه مي
را بشنوي؟ او اظهار عالقه كرد و كنيز تـا مـدتي    او يها خواهي ترانه مي ؛ آياباشد مي

 فرمود: و ترانه را گوش كرد  صآنحضرت .ترانه خواند
 .152F٢»قد نفخ الشيطان فی منخرهيا«

 ».است  هاي بيني اين آواز خوان دميده شيطان در سوراخ  براستي كه«
 دانست. ي را در اصل مكروه ميهاي چنين ترانه صيعني آنحضرت

 خويي مهرباني و نرم
بـا    شوخي و خنده  به ل عطوفت و مهرورزي با عايشهگاهي به خاطر  صپيامبر
سخنانش گـوش فـرا     خويي و كسب رضايت خاطر او به پرداخت و جهت نرم او مي

نـي  دا د: مـي پرسي صپيامبر  كه باري در اثناي گفتگو اسم خرافه به ميان آمد داد؛ مي
با خـود  جنها او را برداشته و در جاهليت  ،خرافه كه بود؟ يك نفر از قبيله عذره بود

چيزهـاي عجيـب و غريبـي    ميان آنان باقي ماند. او در براي مدتي طوالني او  ،بردند
 گاهآنها را براي مردم تعريف كرد. بنابراين مردم هر ،برگشت  هنگامي كه و ديده بود

                                           
، انتشارات: 9155ش 5/365و 8495ش  5/139ائي، سنن نس4999سنن ابوداود، باب االدب ش -1

 هـ1411دارالكتب العلمية، بيروت 
است: احمد و   گفته 8/130از سائب بن يزيز، هيثمي در مجمع الزوائد  3/449مسند امام احمد  -2

باشند و طبراني در المعجم الكبير  ي سند احمد همه معتبر مي اند، سلسله طبراني آن را روايت كرده
 است.  را روايت كرده آن 6686ش 7/158
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153Fخرافه است ،گفتند اين حرف مي ،شنيدند حرف عجيبي مي

. (در زبان ما خرافه را به 1
 صورت جمع يعني خرافات استعمال مي كنند)

 صبا پيامبر ل داستان سرايي عايشه
سـخنانش گـوش فـرا      پرداخـت و بـه   داستان سرايي مي  به لبا عايشه صپيامبر

 و گفت:را شروع كرد ام زرعداستان  ليكدفعه حضرت عايشهداد،  مي
نشستند و با يكديگر، عهد و پيمان بستند كه هيچ چيز از احوال يازده زن 

 شوهرانشان را كتمان نكنند. 
اولي گفت: شوهرم مانند شتر الغري است كه باالي كوهي قرار دارد. نه هموار 

ها برده شود. (يعني بد  چاقي دارد كه به خانه  است كه به آن صعود شود و نه گوشت
 دارد كه مردم به او مراجعه كنند).اخالق است و ويژگي مثبتي ن

ترسم كه به اتمام نرسد. و  كنم، زيرا مي دومي گفت: من اسرار شوهرم را فاش نمي
 نمايم. ي عيوبش را ذكر مي اگر از او سخن بگويم، همه

دهد و اگر  سومي گفت: شوهرم فرد قد بلندي است كه اگر حرف بزنم، طالقم مي
 جز بدي، هيچ حسني ندارد).گذارد (ب سكوت كنم، مرا معلق مي

چهارمي گفت: شوهرم مانند شب سرزمين تهامه، معتدل است نه بسيار سرد است 
و نه بسيارگرم. ترس و وحشتي از او ندارم (چون خوش اخالق است) و همنشيني 

 آور نيست. با وي، مالل
شود، مانند يوزپلنگ است (زياد  پنجمي گفت: شوهرم هنگامي كه وارد خانه مي

رود، مانند شير است (بسيار شجاع  خوابد). و هنگامي كه از خانه بيرون مي مي
 پرسد. است). و از مال و اموالي كه در خانه وجود دارد، نمي

                                           
 -، المعجم الكبير4/315هيثمي -، مجمع ازوائد25283ش 6/157مسند امام احمد  -1

و مسند ابويعلي موصلي  1436ش 3/801  ، مسند اسحاق بن راهويه6069ش 155-6/56طبراني
 .4442ش 7/419
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خـورد و هـيچ چيـز بـاقي      ششمي گفت: شوهرم هنگام خوردن، همه چيز را مي
م كنـد. و هنگـا   نوشـد و ظـرف را خـالي مـي     گذارد و اگر آب بنوشد، تا تَه مـي  نمي

كند  اش را وارد لباسم نمي خوابد و دست پيچد و مي خوابيدن، خود را يك گوشه مي
 تا محبت مرا نسبت به خودش بداند.

كه توان نزديكي با زنان را ندارد.  هفتمي گفت: شوهرم، فرد كودني است و يا اين
كند و  ي عيوب، در او جمع شده است. سرت را زخمي مي احمق و نادان است. همه

 شكند. كند و هم مي مي  شكند و يا اينكه هم زخمي ضوي از اعضايت را مييا ع
هشتمي گفت: نوازش شوهرم مانند نوازش خرگوش است، يعني بسيار متواضـع  

154Fو خوش اخالق مي باشد. و بويي مانند بوي زرنب

 دارد.  1
نهمي گفت: شوهرم از نسب بااليي برخوردار اسـت. قـد بلنـدي دارد. خاكسـتر     

اش نزديك  سيار زياد است. يعني فرد سخاوتمندي مي باشد. همچنين خانهاش ب خانه
 محل تجمع مردم است.

دهمي گفت: شوهرم، مالك، نام دارد. مالك كيست؟ مالـك بهتـر از ايـن حرفهـا     
انـد و كمتـر بـه چـرا      است. او شتران زيادي دارد كه بيشتر اوقات، كنارخانه خوابيده

اكنون ذبح خواهند  دانند كه هم قي را بشنوند، ميروند. و هنگامي كه صداي موسي مي
كه شتران را بيشتر اوقات، كنار خانـه   شد. (يعني فردي بسيار سخاوتمند است طوري

محض اينكه مهمان بيايـد،   دارد تا هنگام آمدن مهمان در دسترس باشند. و به نگه مي
 نمايد).  كند و شتري ذبح مي مجلس موسيقي برپا مي

دانيـد ابـوزرع چـه كسـي اسـت؟ او       شوهرم ابوزرع اسـت، مـي  يازدهمي گفت: 
گوشهايم را با زيورآالت آراسته و بازوهايم را چاق و فربه نموده و باعث خوشحالي 

ام. او مرا در ميان صاحبان گوسفند يافت كه  من گرديده است. من هم خوشحال شده
ان و كشـاورزان  داران و شـتردار  كردم. پس مرا به ميـان اسـب   به دشواري زندگي مي

                                           
 زرنب، گياه خوشبويي است. -1



   

 

111 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

ي كـافي، خـدمتگزار    خوابم، چرا كه به انـدازه  پذيرد. صبحها مي آورد. سخنانم را مي
شناسـيد؟ او   دارد. نزد ما آب زيادي وجود دارد. اما مادر ابوزرع، آيا مـادرش را مـي  

ي  انبارهاي بسيار وسيعي دارد كه مملو از غذا و ساير كاالها مي باشد و داراي خانـه 
 است. بسيار بزرگي

شناسـيد؟ خوابيـدنش بـه شمشـيري      اما فرزند ابوزرع، آيا فرزنـد ابـوزرع را مـي   
، بيرون آورده شده باشد. يعني زيبا است. و با يك ران بزغاله،  شباهت دارد كه از نيام

 كند. يعني كم خوراك است. سير مي
دانيـد كـه دختـر ابـوزرع چـه كسـي اسـت؟ او دختـري          و دختر ابوزرع، آيا مي

اي  كند. چاق و چهارشانه اسـت و بـه انـدازه    ردار است. از مادرش اطاعت ميفرمانب
دانيـد او   شـود. امـا كنيـز ابـوزرع، آيـا مـي       زيبا است كه باعث ناراحتي هوويش مي

گويـد و امانـت داري    كيست؟ او فرد رازداري است كه سخنان ما را بـه مـردم نمـي   
دهـد   ري است كه اجازه نميكند. و نظافت كا است كه غذاي ما را حيف و ميل نمي

 ي ما خس و خاشاك بگيرد. خانه
ها پر از شـير بودنـد. او در    روزي، ابوزرع از خانه بيرون رفت در حالي كه مشك

هـا، بـا    ي مانند دو يوزپلنگ داشت. آن بچه مسير راه با زني برخورد كرد كه دو بچه
رع مرا طـالق داد و بـا آن   كردند. ابوز ماند، بازي مي پستانهاي مادرشان كه به انار مي

 زن، ازدواج كرد.
دار، اسب سوار و نيزه به دست، ازدواج  من هم بعد از او با مردي شريف، سرمايه

كردم كه شتران زيادي به من ارزاني داشت و از هرچيز، يك نوع براي مـن تـدارك   
حال،  ات نيز بخوران. ولي در عين اي ام زرع! بخور و به خانواده  ديد و به من گفت:

ي  ي چيزهايي را كه او به من داده اسـت، يـك جـا جمـع كـنم، بـه انـدازه        اگر همه
 شود. كوچكترين ظرف ابوزرع نمي

 بعد از شنيدن اين سخنان فرمود: صگويد: رسول اهللا مي لعايشه
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عٍ « رْ عٍ ألُمِّ زَ رْ أَيبِ زَ نْتُ لَكِ كَ  .155F١»كُ

 ».من براي تو مانند ابوزرع براي ام زرع هستم«
كه مشغول چنين حرفهاي با صـفا و محبـت انگيـزي     در عين اين صيامبرآري پ

حضـرت  كـرد،   طرف نماز حركت مي  شنيد، سريع به را ميصداي اذان ، هروقت بود
 :گويد مي لعايشه

امـا بـه محـض     .كرد همسران خود را كمك مي ،در كارهاي خانه صاهللا  رسول
156Fرفت يبيرون م ،ي نمازرارسيد، ب اينكه وقت نماز فرا مي

2. 
  زديم و بـه  حرف مي صگويد: در پيامبر لعايشه  كه  و در روايتي ديگر آمده

رسـيد، چنـان    وقت نمـاز فـرا مـي     كه محض اين  داديم، اما به سخنانش گوش فرا مي
157Fشناسد. او ما را مي  شناسيم و نه ما او را مي  نه  شد كه مي

3 

 خوردنبا هم غذا 
خورند  يكمرتبه با هم غذا مي ،خورد غذا مي اغلب با عايشه در يك كاسه صپيامبر

 بـا  آنحضرت او را نيز صدا كرد و هر سه نفر ،از آن جا گذشت كه حضرت عمر
158Fهم يكجا غذا خوردند

بـود.    ازل نشـده تا آن وقت دستور حجاب ن  گفتني است كه. 4
حتي در   دارد كه برمي  پرده ل براي عايشه صروايت ذيل از نهايت محبت پيامبر

گويد: اسـتخواني را گـاز    مي ل است، عايشه  او محبت ورزيده  خوردن نيز به غذا

                                           
، نسائي 2448كتاب فضائل الصحابة ش -مسلم، صحيح 5189كتاب النكاح ش -صحيح بخاري -1

زن با   داستان كرد و گفت: يازده  شروع به ص: پيامبر و گفته  نسبت داده صپيامبر  اين داستان را به
 .4/317هيثمي  -، مجمع الزوائد9139ش 5/359نسائي  -بودند و ... السنن الكبري  هم نسسته

 5039الدب شو كتاب ا 5363كتاب النفقات ش -صحيح بخاري -2
 كتاب اسرار الصالة. 1/145غزالي  -ازدي، احياء علوم الدين -الضعفاء -3
 -، المعجم الصغير7/93هيثمي  -، مجمع الزوائد1053ش 1/362بخاري  -االدب المفرد -4

 .11419ش 6/435نسائي  -، السنن الكبري2947ش 3/212، االوسط 227ش 1/149طبراني
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  گرفت كـه  جايي را گاز مي صعطا نمودم، پيامبر صپيامبر  را به  بودم و بقيه  گرفته
دادم،  مـي  صپيـامبر   نوشيدم و آن را بـه  بودم و اگر از ليواني آب مي  من گاز گرفته

159Fبودم  من از آنجا آب نوشيده  نوشيدند كه ايشان از جايي آب مي

1. 
 بر آنان وارد شد و  لخوردن بودند كه حضرت سوده يكبار هر دو مشغول غذا

مرا از بيـرون  نيز  ضروري كارهاي كه او حتي براي شكايت كرد حضرت عمراز 
160Fكند رفتن منع مي

2. 
گاهي دست هر دو به يك  ،شد در خانه روشن نمي يشبها چراغ  كه اين  به  با توجه

161Fخورد تكه گوشت  مي

3. 

                                           
، 300كتاب الحيض ش -، صحيح مسلم259اكلة الحائض شؤباب م -كتاب الطهارة -سنن ابوداود -1

، سنن ابن 380، 377،379، كتاب الحيض ش279كتاب الطهارة ش -سند معضل  سنن نسائي به
 .643كتاب الطهارة ش - ماجه

گويد: پس از نزول حكم  عايشه رضي اهللا عنها مي : كه  روايت شده  متن حديث در بخاري از عايشه -2
ماند، براي  شناخت، پنهان نمي ه رضي اهللا عنها كه زني تنومند بود و براي كسي كه او را ميحجاب، سود

قضاي حاجت از خانه بيرون رفت. پس عمر بن خطاب او را ديد و گفت: اي سوده! بخدا سوگند، 
 ماني. پس طوري بيرون برو كه كسي تو را نشناسد. براي ما پنهان نمي

در خانة من بود و  صاين سخن، سوده برگشت در حالي كه رسول خدا گويد: پس از شنيدن عايشه مي
قطعه گوشتي در دست داشت و مشغول شام خوردن بود. در آن اثنا، سوده وارد شد و گفت: اي رسول 

وحي نازل كرد. پس از  اهللا! من براي كاري بيرون رفتم، عمر به من چنين و چنان گفت. آنگاه خداوند، 
، در حالي كه آن قطعه گوشت، همچنان در دستش قرار داشت و آنرا برطرف شدن حالت وحي

 نگذاشته بود، فرمود:
همانا به شما اجازه داده شده است كه براي نيازهاي «  ».إِنَّه قَد أُذنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجنَ لحاجتكُنَّ«

».خود، بيرون برويد
  عايشه  كه  مسند امام احمد از حميد بن هالل رايت شدهدر   كه  داشته  آن روايت اشاره  به  نويسنده -3

بودند،   قسمتي از گوشت گوسفند را براي ما فرستاده ي ابوبكر گويد:  در يكي از شبها خانواده
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پخـت، او   گوشت را بسـيار عـالي مـي    آب  داشت كه ايراني اي همسايه صپيامبر
 .نـه  :آنحضرت فرمـود: عايشـه هـم اسـت؟ گفـت      ،آنحضرت را دعوت كرد بار يك

ميزبـان دوبـاره آمـد و     .كـنم  پس من هم دعوت شما را قبول نمي :آنحضرت فرمود
و  او دوبـاره رفـت   .شـد  روبروجواب  همانبا و  داشت  درخواست را عرضهن اهم

عـرض    ؟باشـد  فرمود: عايشه هم دعـوت مـي  باز  صآنحضرت .بار سوم آمد براي
162Fبه خانه آن مرد رفتند لو عايشه صپيامبر پس ي.بل :كرد

1. 

 هم سفري
باشـند و تـرجيح    صتوانستند در سفر همراه آنحضـرت  نمي مطهرات ازواج ي همه

خواسـت بـه    مـي  صاهللا  رسول ،هرگاه ،بنابراينيكي بر ديگري دور از انصاف بود. 
او را  افتاد، س ميهر كو قرعه به نام  .كرد مي كشي قرعه ،ميان همسران خود سفر برود،

163Fبرد همراه خود مي

2. 
 صآنحضـرت  يهمراهـ   بـه حضرت عايشـه در بسـياري از سـفرها    رو  از همين

ر غـزوه بنـي   د لعايشـه   كـه   اثبات رسـيده   در احاديث صحيح به. مشرف گرديد
164Fمصطلق

باشد كه در  اين سفرها آن سفر نيز ميي  جملهو از  همراه آنحضرت بودند 3
 واقعه عوض كردن شتر حفصه با حضرت عايشه پيش آمد. ،آن

                                                                                                      
را قطع  گرفتم  و او آن كردم و يا من گوشت را مي گرفت و من قطع مي گوشت را مي صپيامبر

 .1/404، الطبقات الكبري 1682ش 3/966  ق بن راهويه، مسند اسحا25867ش 6/217نمود...  مي
 .3437كتاب الطالق ش -، سنن نسائي2037كتاب االشربة ش -صحيح مسلم -1
 و  2688، 2661، كتاب الشهادات ش2594صحيح بخاري، كتاب الهبة ش -2
 و النهاية و زاد المعاد في هدي خير العباد.  تاريخ طبري، البدايه -3
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بـا هـم    ،در احاديـث آمـده كـه در آن    آن دو هـاي  سفري هم ي ديگر ازداستان يك
165Fبود  تهپيشي گرف صاز پيامبرحضرت عايشه بودند و   ي كرده مسابقه

1 . 
هـر دو شـرفي     كهدر غزوه بني مصطلق دو واقعه عجيب پش آمد   گفتني است كه

امتيـاز و   متعـال توسـط آن   و خداوندگردند  هميشگي و سعادتي ابدي محسوب مي
 نزول حكم تيمم بود.  ،واقعه اول نتيجه ،عطا فرمود لعايشه  بهشرفي اليزال را 

ـ  در فصـل  اك و معصـوم بـود (تفضـيل آن    نتيجه واقعه دوم قانون برائت زنهاي پ
 بيان خواهد شد)  چهارم

در  لشود كه حضرت عايشه احمد معلوم ميامام از يكي از روايت هاي مسند 
ـ بوده اسـت. و در   صپيامبر سفر حديبيه همراه مطهـرات  الـوداع اكثـر ازواج    ةحج

 بود.  لبودند كه يكي از آنها عايشه صپيامبرهمراه 

 و رقابت  مسابقه
اصحاب را تشويق  ،به اسب سواري و تير اندازي عالقه زيادي داشت صضرتآنح
برخي اوقات با همسر محبـوب خـود بـانو     داد. كرد و خودش مردم را تمرين مي مي

يكي از در   من كنيزكي الغر اندام بودم و گويد: مي  داد، عايشه مي  مسابقه ل عايشه
  بـه   فرمود: شما برويد. سپس اصحاب  به صبودم، پيامبر صسفرها همراه پيامبر

را انجـام داديـم و     مسابقه ،رود ببينيم چه كسي جلوتر مي ،بيا با هم بدويم :گفت من
مـن    كـه  چيزي نگفت تـا ايـن    مسابقه  ديگر راجع به صافتادم. پيامبرجلو من از او 
را فراموش كردم و در يكي ديگر از سـفرهايش او را همراهـي     م و مسابقهچاق شد

                                           
از او   كرديم كه  مسابقه ص(رض) گويد: با پيامبر عايشه  كه  داشته  آن روايت اشاره  به  نويسنده -1

رد در برابر كرديم از از من جلو افتاد و گفت: اين ب  جلو افتادم، اما وقتي چاق شدم و با هم مسابقه
 آن باخت.

، 26320ش 6/264، مسند امام احمد 4691ش 10/545صحيح ابن حبان  ،2578سنن ابوداود ش 
 1018و  10/17سنن بيهقي 
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بيـا بـا هـم    : گفـت  مـن   به  فرمود: شما برويد. سپس اصحاب  به صم، پيامبركرد
افتاد و جلو را انجام داديم و او از من   مسابقه ،رود ببينيم چه كسي جلوتر مي ،بدويم

166Fرد در مقابل آن باختخنديدن و گفت: اين ب  شروع كرد به

1. 

 ناز و كرشمه
، ري از امواج خروشان درياي محبـت بسياالي خود  در البه هاي خالص زنانه ويژگي

  آنچـه ، اسـت   قـرار داده  اي واال و با درجـه   مودت، وفا و مهرباني را در حد گسترده
رفتارهاي ماندگار در طبيعت و   از جمله  كه باشد اين براي همگان واضح و روشن مي

اي بـراي صـلح و    ؛ و اين بهترين وسـيله است ايشانناز و كرشمه فطرت زنان همان 
هـايي كـه در احاديـث آمـده      واقعـه  اين  باشد. گفتني است كه شتي كوتاه مدت ميآ

مردم از ايـن نظـر بـه آن     ، زيرادنماينتقليد  از آن  كه  آن نموده بررا مردم بسياري از 
رابطه يـك  آن، اند كه  اما فراموش كرده ،باشد نگرند كه خطاب پيامبر به امتش مي مي

 -يعاين وقـ يچن  ين خاطر واجب و ضروري است كههم  بهباشد.  زن با شوهرش مي
 با روشي صحيح و در قالب واقعي خود تدريس شوند. -كه در كتب صحاح آمده

هبه  صمن نسبت به زناني كه خود را به رسول خدا :گويد مي لعايشه
كند؟  گفتم: چگونه يك زن، خودش را هبه مي ورزيدم و مي كردند، حسادت مي مي

  د متعال اين آيه را نازل فرمود: پس هنگامي كه خداون           

                     :به خاطر (« )51(احزاب

تواني موعد همخوابگي هر يك از زنان را به تأخير اندازي  مي )شرائط خاص زندگي
تواني در كنار خود جاي  و هر كدام را بخواهي مي )و به وقت ديگري موكول كني(

 ،اي خواستي او را نزد خود جاي دهي و هرگاه يكي ازآنان را كه كنار گذاشته ،دهي

                                           
هيثمي  -، موارد الظمآن10/217بيهقي  -، السنن الكبري26320ش 6/264مسند امام احمد  -1

 در پاورقي قبلي.  و همان موارد ذكر شده 1310ش  1/318
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اعتراض  "نعوذ باهللا"لمنشاء اين گفته حضرت عايشه  .167F1»گناهي بر تو نيست
 هاي از ويژگي  ي شوهرش بود كهاي از جانب زن برا بلكه آن ناز و كرشمه ،نبود

 مخصوص زنان است.
كه خداوند متعال  : اينكنند مي چنين تفسيرخواص امت اين گفته عايشه را 

كند تا كه خاطرش جمع و با آرامش خاطر به  آرزوهاي محبوبش را بر آورده مي
 .كارش مشغول شود

ت خود را نمود و حاد طبق روال خود عمل ميبعد از اجازه نيز  صاما آنحضرت
 كرد. از زنها اجازه نوبتشان را در خواست مي آنحضرت هر روزتغيير نداد، يعني 

  ي  فرمايد: پس از نزول آيه عايشه مي                  

                 در مورد نوبت، از ما  صرسول اهللا

گرفت. به او گفتم: اي رسول خدا! اگر اجازه دادن به من سپرده شده است،  اجازه مي
 دهم. دوست ندارم تو را بر هيچ كس ديگري، ترجيح 

 ل عايشه  هايي از ناز و كرشمه و نمونه  خديجه  نسبت به  غيرت عايشه
  خود را جايي داده صحضرتآندر قلب  لخديجهمنين ؤالم ام  كه اين  به  با توجه

  حتي بعد از وفات نيز بيش از همه  تا آنجا كه ،كرد ياد مي از او بسيار صبود، پيامبر
نمـود و سـال    او ياد مـي   بيشتر راجع به  شد و از همه براي او محزون و ناراحت مي

روزهـا   گذاري نمود، زيـرا در طـول آن   ها) نام عام الحزن(سال غم  وفات ايشان را به
 كردند. همچنان غم و ناراحتي او را همراهي مي

 صگاهي به آنحضرتعايشه گفت:  ،يادي از خديجه كردند صيكبار آنحضرت
 صگفتم: گويا در دنيـا زنـي بجـز خديجـه، وجـود نداشـته اسـت. رسـول خـدا          مي
 فرمود: مي

                                           
، سنن 1464كتاب الرضاع ش -، صحيح مسلم4788كتاب تفسير القرآن ش -صحيح بخاري -1

 .2000كتاب النكاح ش - و سنن ابن ماجه 3199كتاب النكاح ش -نسائي
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دٌ « لَ ا وَ نْهَ انَ يلِ مِ كَ ، وَ انَتْ كَ انَتْ وَ َا كَ  .168F١»إِهنَّ

 ».فرزند دارم و من از او، فضايل زيادي داشت «
گفت: هـر   ل بانو عايشهاين روايت در مسند ابن جنبل اين طور آمده است كه 

  گفـت و بـه   نمود، او را تمجيد مـي  را ذكر مي لخديجهنام  صآنحضرتوقت 
 !يا رسـول اهللا جوش آمد و گفتم:   رو غيرتم به كرد، از همين نيكويي از او تعريف مي

ايـن انـدازه    تـا  ا كه لبهايش سرخ و از مرگش زماني گذشـته شما اين پير زن رچرا 
 صآنحضـرت  اسـت؟   شما نـداده   بهتر از او را به ، مگر خداوندكنيد تعريف مي

 فرمود:  واش عوض شد  رنگ چهره ،وقتي اين را شنيد
خريا منا، قد آمنت بی اذ كفر بی الناس، و صدقنی اذ كذبنی النـاس، و  ما ابدلنی اهللا«

 .169F٢» ولدها، اذ حرمنی اوالد النساء  بامهلا اذ حرمنی الناس، و رزقنی اهللاواستنی 

زني بود كـه هنگـامي كـه    است، او   من نداده  بهتر از او را به هرگز خداوند  نه«
مردم مرا انكار كردند او به من ايمان آورد، وقتي كه مردم مرا تكذيب كردند او مـرا  

مـك بـه مـن دريـغ ورزيدنـد او بـا ثـروتش        تصديق نمود و هنگامي كه مـردم از ك 
در صورتي كه از بقيه  ،از او به من فرزند بخشيد كرد و خداوند خواري مرا مي غم

 . »زنها مرا از فرزند محروم كرد
واي  همين خـاطر چنـين ناليدنـد:     داشتند و بهسردرد  ليكبار حضرت عايشه

 فرمود: صسرم. رسول اهللا
اهْ «  أْسَ ا رَ ا، وَ نَ لْ أَ  .»بَ

 -اسـت   رخ دادهمرض المـوت آنحضـرت   در ابتداي   اين قضيه-». بلكه واي سرم«
 فرمود:  صآنحضرت سپس

                                           
 .3818كتاب المناقب ش -صحيح بخاري -1
 23/13طبراني  -و الكبير 9/224هيثمي  -، مجمع الزوائد24908ش 6/117مسند امام احمد -2

 .22ش



   

 

119 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

از اگر تو پيش « ».ما رضک لو مت قبلی فغسلتک و كفنتک و صليت عليک و دفنتک«
دادم  دادم و تجهيز و تكفين تو را انجام مي من تو را با دستانم غسل مي ،مردي من مي

  ».سود شما تمام خواهد شد  به  و اين همه ردمك و برايت دعا مي
طـور   اگـر ايـن  تا خواهي  تو مرگ من را مي !يا رسول اهللا :عرض كرد لعايشه

 لبخنـد  ،اين را شنيد وقتي ص. آنحضرتبياوريداين حجره   ا بهشود زن جديدي ر
170Fزدند

1 . 
ه بـا  عايشنمود، در حجره عايشه زندان  او را صرا آوردند و پيامبراسيري  باري
ــان  وقتــي  ؛فــرار كــرد ،غفلــت اســتفاد كــرده از و اســيرپرداخــت صــحبت   بــهزن

  اسـير كجـا رفتـه   پرسـيد:   ،زنداني را در خانه نيافتو تشريف آورد  صآنحضرت
چرا  :فرمود  ، از روي خشم بر عايشهواقعه برايش روشن گرديد  كه است؟ پس از آن

 ددابعد بيرون رفت و اصحاب را خبر دستهاي شما بريده باد! كار را انجام دادي،  اين
ديـد كـه    ،وقتي به خانه تشـريف آورد  صآنحضرت ،زنداني دستگير شد  و دوباره

 ؟عايشه چه كار ميكني :پرسيد ،كند كند و نگاه مي عايشه دستهايش را پايين و باال مي
متـأثر   صآنحضـرت  .شود م قطع مياندستيك از كدام   كهكنم  نگاه مي :عرض كرد

ر، فـايام ـاللهم انی برش اغضب كام يغضب البشـ« :دست به دعا بلند كردندين چنشد و 

 .171F٢»زكاة و طهورا  له  فاجعله  دعوت عليه مؤمن  او مؤمنة

  تنها زني بوده صدر ميان همسران پيامبر  كرد كه اين افتخار مي  به ل عايشه 
اوقات ناز و و بعضي   همسري كسي در نيامده  قبل از ازدواج با آنحضرت به  كه

                                           
و حباري روايت فوق   5666است، كتاب المرضي ش  قسمتي از آن روايت در صحيح بخاري آمده -1

 است:  شده در منابع ذيل ذكر
بيهقي  -، السنن الكبري6586ش 14/551، صحيح ابن حبان 25950ش 6/228مسند امام احمد 

 .7079ش 4/252، السنن الكبري 5451ش 3/396
 .8/89بيهقي  -و السنن الكبري 8/266، مجمع الزوائد 24303ش 6/52مسند امام احمد -2
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گويد: گفتم:  ؛ ميداشت مي  عرضه صخدمت پيامبر  خود را از اين طريق به  كرشمه
اي شدي كه بعضي از درختان آن را (حيوانات)  اگر وارد دره  اي رسول خدا!

اند، در كدام يك از آنها شترانت را به چرا  اند و بعضي ديگر را نخورده خورده
 بري؟ فرمود: مي

» ْ ي ملَ ذِ ايفِ الَّ نْهَ تَعْ مِ رْ هدف ». اند برم كه چرانيده نشده به سوي درختاني مي« ». يُ

172Fاي غير از او ازدواج نكرده بود با دوشيزه صاين بود كه رسول اهللالعايشه

1. 
وسيله وحـي برائـت و پـاكي      هوقتي ب آمد،در واقعه افك كه ذكر آن بعداً خواهد 

تشـكر كـن.    صز رسـول خـدا  بلند شو و ادخترم  :مادرش گفت ،عايشه ثابت شد
  كنم، زيرا كه شوم و بجز خدا، از كسي ديگر، تشكر نمي گفتم: بخدا سوگند، بلند نمي

برائت و پاكي مرا ظاهر فرموده است و غير از او از هيچ كس تشكر و قـدر دانـي    او
173Fكنم نمي

2. 
إِ « يكبار آنحضرت فرمود: ، وَ يَةً اضِ نِّي رَ نْتِ عَ ا كُ مُ إِذَ لَ بَىإِينِّ ألَعْ ضْـ َّ غَ يلَ نْـتِ عَـ ا كُ  ».ذَ

پرسـيدم:  ». دانم كه تو چه وقت از من راضي هستي و چه وقت از من ناراحتي من مي«
 داني؟ فرمود:   چگونه مي

: ال « لْتِ بَى قُ ضْ َّ غَ يلَ نْتِ عَ ا كُ إِذَ ، وَ دٍ َمَّ بِّ حمُ رَ : ال وَ ولِنيَ قُ إِنَّكِ تَ يَةً فَ اضِ نِّي رَ نْتِ عَ ا كُ ا إِذَ أَمَّ

بِّ  رَ يمَ  وَ اهِ رَ گويي: نه و سوگند به پروردگار محمـد. و هنگـام    هنگام رضايت، مي« ».إِبْ

 .  174F3»گويي: نه و سوگند به پروردگار ابراهيم ناراحتي، مي

                                           
 .4331ش 10/174ان و صحيح ابن حب 5077باب نكاح االبكار ش  -صحيح بخاري -1
و مسند امام احمد  2770كتاب التوبة ش -، صحيح مسلم414كتاب المغازي ش -صحيح بخاري -2

 .24362ش 6/59
كتاب  -، صحيح مسلم5228باب غيرة النساء و وجدهن ش -كتاب النكاح -صحيح بخاري -3

، 5/365نسائي  -، السنن الكبري7112ش 16/49، صحيح ابن حبان 2439فضائل الصحابة ش
 .4893ش 8/291مسند ابويعلي 
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گفتم: اي رسول خدا! بلي، همينطور است. سوگند به خدا كه (هنگام ناراحتي) فقط 
 آورم. نامت را بر زبان نمي

نويسـد: وقتـي    مـي  را اينگونه اين واقعه »محمد الئف اف« كتاب مارگيوليوس در
او از اينكه به محمد بگويد پيـامبر خـدا ابـا     ،كرد (عايشه را) ناراضي مي محمد او را

175Fگرفت اعتراض مياز نزول وحي بر او  شدت  به ورزيد و مي

1. 
عربي را بايـد   لغت و گويشصداقت و شناخت اروپا از  ،از اينجا بايد بي تعصبي

176Fاندازه كرد

2. 

 گذاري خدمت
 .داد اما عايشه كارهايش را با دسـت خـودش انجـام مـي     ،در خانه اگر چه خادم بود

177Fكرد خود آرد را خمير ميايشان 

178Fپخـت  مـي را  غـذا و گرفـت   . و خودش چانه مـي 3

4. 
179Fانـداخت  رختخواب را با دست خـودش مـي  

را خـودش   صي پيـامبر آب وضـو  .5
180Fآورد مي

خـودش بـراي آن قـالده     ،سـتاد فر شتري كه آنحضرت بـراي قربـاني مـي    .6
181Fكرد درست ميرا بند)  (گردن

182Fكرد مي را با دست  خودش شانه صسر آنحضرت .7

1 .

                                           
1- Life of muhammad    415ص. 
توزانشان و در صدر آنان  كينه  ويژه  خاورشناسان و به  از اين طريق به  است كه  خواسته  نويسنده -2

 نمايد. (ناشر)  مارگيوليوس استهزا و مسخره
 هـ. 1409بيروت  -ميةانتشارات: دار البشائر االسال 120ش  1/55بخاري  -االدب المفرد -3
 2770كتاب التوبة ش -و صحيح مسلم 4141كتاب المغازي ش -صحيح بخاري -4
انتشارات: موسسة الكتب  330ش  1/270ترمذي  -الشمائل المحمدية و الخصائل المصطفوية -5

 هـ. 1412بيروت  -الثقافية
 24432ش 6/68مسند امام احمد  -6
 -، سنن نسائي1321كتاب الحج ش -، صحيح مسلم1696،1699كتاب الحج ش -صحيح بخاري -7

 - و سنن ابن ماجه 1757كتاب المناسك ش -، سنن ابوداود2777، 2776كتاب مناسك الحج ش
 .3095كتاب المناسك ش 



 

 

122 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

183Fزد مبارك آنحضرت عطر مي بدنبر 

را بـا دسـت خـود     صهاي آنحضـرت  لباس .2
184Fشست مي

185Fگذاشت كرد و مي . هنگام خواب آب و مسواك  را آماده مي3

مسـواك را   .4
186Fشست به خاطر نظافت مي

5.  
آمـد خـودش مهمـان نـوازي      مـي  صاگر مهمان به خانه آنحضـرت   ن كههمچنا

 كرد. مي
بـه مـا    صروزي آنحضـرت  :گويـد  مي ،كه از اصحاب صفه بود قيس غفاري

او  .به ما غذا بده !فرمود: عايشه ،وقتي به حجره رسيديم .به خانه عايشه برويد :گفت
آنحضـرت غـذاي    نمـوديم، آن را تنـاول    كه . پس از آنآوردرا شده  غذايي پختهنيز 

 .خواسترا آورد. بعد نوشيدني را حضرت عايشه حلواي خرما  .خواستندرا ديگري 
در ليـواني كوچـك    پسسـ تقـديم كـرد و    راحضرت عايشه در ليواني بـزرگ شـير   

187Fآورد نوشيدني را

6. 
 

                                                                                                      
، 297كتاب الحيض ش -، صحيح امام مسلم2029 -2028كتاب االعتكاف ش -صحيح بخاري -1

 .2467كتاب الصوم ش -ودو سنن ابودا 804كتاب الصوم ش -سنن الترمذي
كتاب  -، سنن ترمذي1189كتاب الحج ش  -، صحيح مسلم1539كتاب الحج  -صحيح بخاري -2

 431، 417كتاب الغسل و التيمم ش -، سنن نسائي917الحج ش
 .388كتاب الطهارة ش -، سنن ابوداود232، 231، 230، 229كتاب الوضوء ش -صحيح بخاري -3
و مرض   باب جامع صالة الليل و من نام عنه –، صحيح مسلم 24314ش 6/53مسند امام احمد  -4

، انتشارات: المكتب 1078ش 2/141باب اباحة الوتر بسبع ركعات...  -، صحيح ابن خزيمة746ش
، 3/29بيهقي  -، السنن الكبري2441ش 6/195هـ، صحيح ابن حبان  1390بيروت  -االسالمي

 .1191ش  ماجه ، سنن ابن448ش 1/173نسائي  -السنن الكبري
 .167ش 1/39باب غسل السواك  -، السنن الكبري52سنن ابوداود، باب غسل السواك ش -5
، صحيح ابن حبان 3666ش 5/426، مسند امام احمد 5040كتاب االدب ش -سنن ابوداود -6

مقدسي  -، االحاديث المختارة6695ش 4/161بنسائي  -، السنن الكبري5550ش  12/358
8/135- 134. 
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 و پيروي اطاعت
 ل ، زندگاني حضـرت عايشـه  باشد ترين امور براي زن اطاعت از شوهر مي مهماز 

سـال    نـه  طـول  حضـرت عايشـه در   باشد، زيرا براي پيروي مي  بهترين الگو و اسوه
عمـل  او گـاه خـالف دسـتور     هـيچ ، صشب و روز با آنحضرت زندگي و همراهيِ

 ميـل زد كـه فـالن كـار خـالف      فهميد و يا حـدس مـي   مي  با اشاره. بلكه اگر نمودن
جست،  از آن دوري مي كلي  و به كشيد فوراً از آن دست مي ،باشد مي صآنحضرت

هنگـامي كـه   تصـوير بـود.   داراي كـه  خريدم گويد: متكايي (پشتي)  مي لعايشه
در را نـاراحتي   آثاركرد و وارد خانه نشد. توقف  ،در كنار ،آن را ديد صاهللا  رسول
چـه   .و رسـولش توبـه ميكـنم   خدا به پيشگاه  اي رسول خدا!: گفتم. ديدماش  چهره

 فرمود:  صاهللا  لم؟ رسوا هخطايي مرتكب شد
؟« ةِ قَ رُ هِ النُّمْ ذِ الُ هَ ا بَ  ».مَ

روي ام تـا   آن را براي شما خريـده  !اهللا  ؟ عرض كردم: يا رسول»چيست اكتاين م«
 فرمود:  صاهللا  رسول آن بنشينيد و بر آن تكيه زنيد.

» ُ الُ هلَ يُقَ ، فَ بُونَ ذَّ عَ ةِ يُ يَامَ قِ مَ الْ وْ رِ يَ وَ هِ الصُّ ذِ ابَ هَ حَ تُمْ إِنَّ أَصْ قْ لَ ا خَ يُوا مَ : أَحْ  ».مْ

و به آنان گفتـه   روز قيامت، ترسيم كنندگان اين تصاوير عذاب داده خواهند شد.«
 :افزودو .»آنچه را كه آفريده ايد، زنده كنيدشود:  مي

ةُ « هُ املَْالئِكَ لُ خُ دْ رُ ال تَ وَ ي فِيهِ الصُّ ذِ بَيْتَ الَّ  . 188F١»إِنَّ الْ

 ».آن نخواهند شدوارد  )رحمت(فرشتگان  ،باشدتصوير  ،اي كه در آن هر خانه«
سـازي   و چيزي براي فراهم  ازدواج كرده ي اسلمي بزرگوار ربيعه ك صحابينيا

حاضـر   صرو با ناراحتي خـدمت آنحضـرت   يك مهماني را در دست ندارد، از اين
! چرا ناراحت هستيد؟ عرض كرد: اي رسـول خـدا!    فرمود: اي ربيعه صشد، پيامبر

                                           
كتاب اللباس و الزينة  –و صحيح مسلم  5961باب التصاوير ش  -كتاب اللباس -حيح بخاريص -1

 .2107ش 
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 ص... پيـامبر  ..  حديث طوالني است و در آن چنين آمده. ام كه ي را نيافتههرگز قوم
  . ربيعـه را بفرسـتد  سـبد بـزرگ غـذا     كـه برو به عايشه بگو فرمود:   ربيعه  خطاب به

 ل را براي او بـازگو نمـودم. عايشـه    صرفتم و پيغام پيامبر  گويد: نزد عايشه مي
  باشـد، بـه   صاع جو مي  حاوي نه  كه سبدي را با خود آورد و گفت: اين سبدي است

را بـراي شـما حاضـر     شـد، آن  خدا سوگند اگر خوراك ديگري در منزل ما يافت مي
189F.. حديث.گرفتم و  را از عاياشه كردم. آن مي

1. 
را  صي همسـران پيـامبر دسـتورات و اوامـر آنحضـرت      همه  آري بايد گفت كه

اجراي واقعـي امـور    برداري واقعي و آوردند، اما فرمان اجرا در مي  به  همچون عايشه
  كه  گونه دستوراتش را عملي نمايند، يعني همان صبعد از وفات پيامبر  اين است كه

آوردند، بعد از وفات نيـز   اجرا در مي  در زمان قيد حيات آنحضرت دستوراتش را به
 ايشان سرپيچي ننمايند.از دستورات   واجب است كه

 و بخشش بر سخاوتمندي لتربيت عايشه
 لعايشـه   جود و بخشش را بـه  صكه آنحضرت در صفحات قبلي بيان داشتيم

پيامـدهاي ايـن     از جملـه و  و او را بر سخاوتمندي و بخشش تربيت نمود دداتعليم 
 . مانداي از اين فريضه غافل ن تا دم مرگ لحظه  تربيت آن بود كه

 رمود: ف صآنحضرت ،اين نيز بيان شد كه ايشان اجازه جهاد خواست
 .»جهاد النساء احلج«

بعد از شنيدن اين حكم با چنان شدتي بدان پايبند بود كه  ».جهاد زنان است ،حج«
190Fماند كمتر سالهاي زندگي او از رفتن به حج خالي مي

2. 

                                           
 .4/256هيثمي  -و مجمع الزوائد 4/58، مسند امام احمد 2718ش 2/188حاكم  -المستدرك -1
جهاد را  خدا! رسول اي: روايت است كه عرض كردعنها   عايشه رضي اهللاز صحيح بخاري در  -2

ال، لَكنَّ أَفْضَلَ الْجِهاد حج «فرمود:  صاهللا  جهاد نرويم؟ رسولپس چرا به دانيم.  ن عمل ميبهتري
رُورب1861(باب حج النساء ش».حج مقبول است ,بزرگترين جهاد براي شماخير, «». م.(
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، بـه خـدمتش فرسـتاد    را مقداري لبـاس و كمـي پـول نقـد     بن عامر  باري عبداهللا
كـنم، امـا    را از هيچ كس قبـول نمـي   مأمور گفت: فرزندم! من چيزي  به لعايشه

  بـه  صرا بياوريد، زيرا سخني از رسـول خـدا   وقتي آن مأمور پشت كرد، گفت: آن
  فرمود:  يادم آمد كه

 .191F١»لک  اهللا  ، فانام هو رزق عرضه يا عائشة من اعطاک عطاء بغري مسألة فاقبليه«

ا قبول كن، چـون  ر شما بخشيد، آن  اي عايشه! اگر كسي چيزي را بدون مقابل به«
 ».است  داشته  خداوند بر شما عرضه  آن رزقي است كه

گرما چنان شديد بود كه مردم روي سر خـود   ،روز عرفه روزه گرفته بوددر باري 
فرمـود:   .مشوره داد كه روزه را بشكنيد او  ، عبدالرحمان بن ابوبكر بهپاشيدند آب مي

 فرمود: ميام كه  شنيده صاز آنحضرت
 «. وم عرفة يكفر العام الذي قبلهان صوم ي«
پس من چطـور مـي    »شود تمام گناهان آن سال بخشيده مي ،روز عرفه ي روزهبا «

192Fام را بشكنم توانم روزه

2. 
او  ،خوانـد  را ديده بود كه هنگام چاشت نماز مـي  صرسول اهللال  بانو عايشه

اگـر پـدرم    :گفـت  خواند و مي مي را همواره نماز چاشت صپيروي از پيامبر  به نيز
193Fرا ترك نخواهم كرد گردد و مرا از آن باز دارد، هرگز آن  زنده

3. 
محبـوبم رنـگ    :فرمود ل ؟ عايشهزني آمد و پرسيد حنا زدن چطور است يبار

  اسـتفاده  خواهي اگر مي و حرام نيستلذا  ،پسنديد پسنديد اما بويش را نمي آن را مي
194Fكن

1.   

                                           
، السنن 3/100هيثمي -، مجمع الزوائد26276ش 6/259و 24524ش 6/77مسند امام احمد -1

 .1823ش 6/184بيهقي  -يالكبر
 3/18941باب صيام يوم عرفة  -، مجمع الزوائد25014ش 6/128مسند امام احمد  -2
امام مالك  -، الموطأ482ش 1/181نسائي  -، السنن الكبري25122ش 6/138مسند امام احمد  -3

 4866ش 4/7عبدالرزاق  -مصنف358ش  1/153
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 هبيزندگي مذ
ـ   ، زيرا دربود صگاه پيامبر خلوت لخانه حضرت عايشه و  ي بـزرگ آنجـا ثروت

مند  رفاهيت و زندگاني بهره اسبابهمچنين خالي از  و هنگفت وجود نداشت يالوما
 داشت.نبه آن توجهي  نيز لعايشه و پر از عيش بود و 

ايي كـه بـه    هاي زنده هاي گذشته منظره در بحث ،باشد اسالم جامع دين و دنيا مي
 ارائه شد.  ،فطرت انساني بود آمد تماشاگه نظر مي

پـردازيم و در پرتـو حقـايق ذيـل      مـي  صي آنحضرت زندگاني روزمره  اكنون به
 گذاريم: نمايش مي  هايي واقعي از آن را به جلوه

فرمايد كه آنحضرت معموالً وقتي بـه خانـه مـي آمـد بـا       مي لحضرت عايشه
 گفت:  صداي بلند اين كلمات را مي

ديان من مال ال بتغي و ادياً ثالثاً و ال يمالء فاه اال الرتاب و ما جعلنا لو كان البن آدم و ا«

 .»املال اال القام الصلوة و ايتاء الزكوة و يتوب اهللا عيل من تاب

 دمال و ثروت داشته باشد، به دنبال سومي خواه ي پر از درهاگر فرزند آدم دو  «
 خداوند  در حالي است كهند، اين ك و فقط خاك است كه شكم او را پر مي .رفت

مال و ثروت را براي بر پا داشتن ياد خدا (نماز) و كمك به مستمندان فرمايد:  مي
 .195F2»پذيرد اش را مي و هر كس توبه كند، خداوند توبه ايم قرار داده(دادن زكات) 

مـال    يادآوري نمايـد كـه   اهل بيت  بههدف از تكرار روزانه اين الفاظ اين بود كه 
خواسـت از   باشـد و همچنـين مـي    ني است و خالي از ثبات و پايـداري مـي  دنيا رفت

 دهد.  ارزش جلوه را بي جايگاه و اهميت مال و ثروت در دل اهل بيت بكاهد و آن

                                                                                                      
باب  -، سنن ابوداود8905ش 5/61بيهقي  -ي، السنن الكبر24905ش 6/117مسند امام احمد  -1

 باب كراهية ريح الحناء. 5090، سنن نسائي ش4164في الخضاب للنساء ش
و همچنين در صحيح بخاري، مسلم و اصحاب سنن گزارش  24321ش 6/55مسند امام احمد  -2

 اند.  را گزارش داده نيز آن 2778و دارمي ش 2337است، ترمذي ش   شده



   

 

127 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

مسـواك   ،آورد بـه خانـه تشـريف مـي     بعد از خواندن نماز عشـاء  صآنحضرت
 را نمـاز تجهـد   شـد و و  هاي شب بيدار مـي  نيمهدر خوابيد و بعد  كرد و فوراً مي مي
شد و در نماز  بلند مي نيز او ؛كرد شد عايشه را بلند مي وقتي آخر شب ميخواند،  مي

سـنت   صسپيده دم آنحضـرت   196F1.خواند شد و وتر مي شريك مي صبا آنحضرت
197Fكشيد دراز مي ي راستخواند و به پهلو صبح را مي

198Fزد و با عايشه حرف مـي  2

. بعـد  3
 .آمد ون ميبراي اداي نماز صبح از خانه بير

گويـد:   مي ل عايشهشدند.  مشغول نماز مي صگاهي تمام شب او و رسول اهللا
سوره بقره و  صآنحضرت داشتيم، مي  نگه  زنده صي شب را با پيامبر بسا همه  چه

از خـدا   ،آمد كه از خدا بايد ترسـيد  ي ميا هر جا آيه ،خواند ميرا آل عمران و نساء 
، كـرد  را مـي  آرزوي آن داد، خبـر مـي  ت و بشـارت  رحم ازخواست و هر جا  پناه مي

199Fبود اين منظره روحاني تمام شب برپا  گفتني است كه

4. 
در اوقات غير معمـولي مـثال در حالـت كسـوف (مـاه گرفتگـي) و غيـره وقتـي         

  هنگــامي كــهايســتاد و  ايســتاد او هــم بــه نمــاز مــي بــه نمــاز مــي صآنحضــرت
به  و اش مي ايستاد حجره در د اوخوان ميرا نماز جماعت  ،در مسجد صآنحضرت

200Fكرد آنحضرت اقتدا مي

5. 

                                           
باب صالة الليل ش  -، صحيح مسلم25225ش  6/152و  24320ش 6/55حمد مسند امام ا -1

744. 
باب الضجعة علي السق االيمن بعد  -، صحيح بخاري736باب صالة الليل ش  -صحيح امام مسلم -2

 .626ركعتي الفجر ش
كتاب  -و سنن ابوداود  1161باب من تحدث بعد الركعتين و لم يضطجع ش -صحيح بخاري -3

 . 1262الصالة ش
 .2/282هيثمي  -و مجمع الزوائد 24653ش 6/92مسند امام احمد  -4
 .905،906،910كتاب الكسوف ش  -، صحيح مسلم1051كتاب الجمعة ش  -صحيح بخاري -5
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عالوه بر نمازهاي پنجگانه و تهجد آنحضـرت را ديـده بـود كـه نمـاز چاشـت        
 هـر  صگاهي او و رسـول اهللا  ،گرفت خواند. اكثراً روزه مي او نيز مي ، لذاخواند مي
 اعتكـاف   بهدر مسجد  صدهه آخر رمضان آنحضرت در ،گرفتند هم روزه مي با دو
شـد و در صـحن مسـجد     گاهي عايشه نيز در ايـن فـرض شـريك مـي     ،نشست مي

201Fآمدند آنجا مي  بهآنحضرت  ،كمي بعد از خواندن نماز صبح ،كرد اي نصب مي خيمه

1. 
عايشه نيت حج و عمره هـر دو را كـرده    ،سال يازدهم هجري با هم به حج رفتند

چنان ناراحت  ، ايشانف معذور بودبود اما به علت عذر زنانه (عادت ماهانه) از طوا
از بيرون تشريف آورد و علت گريه او را جويا  صآنحضرت افتاد،گريه   بهشد كه 

  و فرمود: موهاي سـرت را بگشـا و شـانه    له را توضيح دادأشد و دلداري داده و مس
را با   عايشه صپس از پايان حج پيامبر. را ترك كن  و عمره  بده  بزن و حج را ادامه

را   احـرام ببنـدد و عمـره     تنعيم فرستاد تا از آنجا براي عمره  رادرش عبدالرحمن بهب
ي شما است و بايد از آنجا احرام  او گفت: آنجا محل عمره  به صانجام دهد، پيامبر

202Fببنديد

2. 

 فرائض نبوت در خانه
 آن بـا خوانـدن  ، ممكـن اسـت   تعلقات زن و شوهر استدر باب اين آخرين عنوان 

و  دل كـور ، شتداللت دالطف و محبت با همديگر  بر نهايت  داستانهايي كه و وقايع
فرائض رسالت را فرامـوش   ،آمد وقتي به خانه مي صآنحضرت  كه فكر كندكودني 

  شـود كـه    مراجعهعايشه اين سخن   به  كافي است كه  براي رد بر آن ايدهاما  ،كرد مي

                                           
 .2033كتاب االعتكاف ش -صحيح بخاري -1
كتاب  -، صحيح مسلم1786، 1650، 1638، 1556هاي  شماره  كتاب الحج به -صحيح بخاري -2

 .1211ش الحج
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امـا بـه    .كـرد  ان خود را كمـك مـي  همسر ،در كارهاي خانه صاهللا  رسول :گويد مي
203Fبيرون مي رفت ،ي نمازرامحض اينكه وقت نماز فرا مي رسيد، ب

1. 
حضـرت عايشـه از    ،تبـوك برگشـت   ي پيروزمندانه از غزوه صوقتي آنحضرت

آويـزان  را اي پـر از نقـش و مصـور     خوشحالي به عنوان گرامي داشت مقدمش پرده
  . عايشـه اش تغيير كرد رنگ چهره ،وقتي قدم بر دروازه گذاشت صكرد. آنحضرت

ام؟ فرمـود:   چه اشتباهي مرتكب شـده  ،اشتباهم را ببخشيد !يا رسول اهللا :عرض كرد
204Fعايشه خداوند دولت آرايش چوب و خاك را به ما نداده است

2 . 
بعداً به آرامي بلند شد و  ،تشريف آورده بود لپيش عايشه صشبي آنحضرت

يشه مخفيانه به دنبال آنحضرت به راه افتاد رفت و به سويي حركت كرد، حضرت عا
 است،و به دعا مشغول   هدست بلند كرد صپيامبر  ، ديد كهرسيد عو به قبرستان بقي
بازگشت و من نيـز بـاز گشـتم، وقتـي از      صگويد: سپس پيامبر ميحضرت عايشه 

تادم و ايس ايستاد من نيز مي مي  كردم و هنگامي كه مي  رفت من نيز عجله راه مي  عجله
 صشدم و سريع دراز كشيدم، پيـامبر   من از او سبقت گرفتم و قبل از او وارد خانه

چـون ايـن تجسـس بـود و تجسـس       (عايشه اين چه كاري بود؟  وارد شد و گفت: 
مادر و پدرم برايت قربـان و بعـد تمـام واقعـه را بيـان       :باشد) عرض كرد ممنوع مي

205Fكرد

3 . 

                                           
و كتاب النفقات ش 6039ش  باب كيف يكون الرجل في اهله -كتاب االدب -صحيح بخاري -1

 .2468كتاب صفة القيامة و الرقائق ش -، و سنن ترمذي676و كتاب االذان ش 5363
كتاب صفة القيامة و  -، سنن ترمذي5956و  5954هاي  شماره  كتاب اللباس به -صحيح بخاري -2

 .5352كتاب الزينة ش -سنن نسائي و 2486الرقائق ش
باب االمر باالستغفار للمومنين  -كتاب الجنائز -، سنن نسائي974كتاب الجنائز ش -صحيح مسلم -3

كتاب اقامة الصالة و السنة فيها ش  - ، سنن ابن ماجه739كتاب الصوم ش -، سنن ترمذي2037ش
1389. 
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آمدند و گفتند: سام عليك (مـرگ بـر    صاكرم(روزي) چند نفر يهودي، نزد نبي 
؟ گفـتم:  »تو را چه شـده اسـت  «پرسيد:  صتو). من آنان را لعنت كردم. آنحضرت

» مگر نشنيدي كه من بـه آنـان گفـتم: و علـيكم    «مگر نشنيدي كه چه گفتند؟ فرمود: 
206Fيعني مرگ بر شما باد. (پس نيازي نيست كه آنان را لعنت كني)

1. 
 فرمود: صاست: پيامبر  ن آمدهو در روايت مسلم چني

رفيق حيب الرفق، و يعطی علی الرفق ما ال يعطی علی العنـف و مـا ال   يا عائشة ان اهللا«

 ». يعطی علی ما سواه

 مهربـاني خـاطر    پسندد و به مهربان است و مهرباني را مي ! خداوند اي عايشه«
 .207F2»دهد رتي ديگر ميبخشد و نه به صو نمي در برابر خشونتدهد كه  مي را چيزهايي

 امـا چونكـه آنحضـرت    ،استعمال ابريشم و طال در اسالم براي زنان جايز است
را  ياش اظهار چنـين حشـمت   طبعاً از تكلفات آرايشي دنيا متنفر بود بنابراين در خانه

را النگـوي طاليـي    صآنحضرتيكبار  گويد: مي ل ، حضرت عايشهپسنديد نمي
تو ايـن   ؟نكنم معرفي شما  از اين را بهچيز بهتري را : چفرمود من ديد، لذادست  در

به آن رنـگ زعفـران   و سپس و از نقره دو تا النگو درست كن  آورالنگوها را بيرون 
208F، بهتر از اينها هستندبزن

3. 
ما را از پنج چيز منع كرد: لباس  صكه آنحضرت حضرت عايشه روايت مي كند

209Fزيور آالت طالئي وابريشمي 

دار.  هـاي نـرم و ابريشـم    نقره، پارچـه ، ظروف طال و 4

                                           
 .2701كتاب االستئذان ش -ي، سنن ترمذ6025 – 6024كتاب االدب ش -صحيح بخاري -1
 .2593كتاب البروالصلة ش -صحيح امام مسلم -2
 -، معتصر المختصر9444ش 5/436نسائي  -، السنن الكبري5143كتاب الزينة ش -سنن نسائي -3

 .2/213ابوالمحاسن يوسف بن عيسي حنفي 
ي صريح و صحيح بر است، احاديث  دين اسالم زيور آالت و ابريشم را براي زنان حالل قرار داده -4

مخصوص امهات   داشته  بدان اشاره  عايشه  نمايند، لذا ممكن است آنچه اين ادعاي ما داللت مي
 روي در استعمال آن باشد. مراد از حرام بودنشان افراط و زياده  كه باشد و يا اين  المومنين بوده
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اي  آيـا مضـايقه   ،داري شـود  شـك نگـه  اگر كمي طال باشد كه در آن م :عرض كردم
210Fكن شبا كمي زعفران رنگتبديل كن و سپس نقره   را به آناست؟  فرمود: نه، 

1. 
قـبالً    كـه  داد تعليم ميرا   و رفتارهاي فاضلههاي اخالقي  در خانه هميشه نصيحت

 اي متعددي از آن ذكر شد. ه نمونه
نان ايشان را   نمايد كه داستان گوسفندي را براي ما بازگو مي  اينك حضرت عايشه

  اسـت: عايشـه    داشته  بر او عرضه  تعليماتي را در اين زمينه صبود و پيامبر  خورده
 م،را پخـت  هـاي آن  و چانـه  ميكبـار بـا دسـتان خـويش آرد را خميـر كـرد      گويد:  مي

 .بز همسايه آمد و آن را خورد ،مشغول نماز شدو بيرون تشريف آورد  آنحضرت از
عايشـه   :او را نگاه داشت و گفت صآنحضرت .حضرت عايشه دويد كه بز را بزند

211Fهمسايه را اذيت نكني بز،  است با خود بردار و با شكنجه  مانده  آنچه

2. 
پسنديد.  ميرا ن آن صاما آنحضرت ،عرب به خوردن سوسمار عادت داشته بودند

، امـا  فرسـتاد  صبـراي آنحضـرت   تحفهعنوان   را بهبار كسي گوشت سوسمار  يك
به نيازمنـدان نـدهيم؟ فرمـود: آنچـه     را  آيا آنگفت:  لعايشه .نخوردرا  ايشان آن

212Fپسندي به ديگران نخوران خودت خوردنش را نمي

3. 

                                           
 .25953ش 6/228مسند امام احمد  -1
 : سند آن ضعيف است. و گفته 120ش 1/54بخاري  -االدب المفرد -2
باب  3/113هيثمي  -، مجمع الزوائد24691ش 6/123و  25153ش 6/143مسند امام احمد  -3

 .5116ش  5/213طبراني  -، المعجم االوسط9/325بيهقي  -، السنن الكبري فيمن تصدق بما يكره
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 فصل سوم
 ها و همسايه رفتار عايشه با هووها

، عايشه هشت هـوو داشـت   ،باشد در دنيا وجود يك هوو مي ترين چيز براي زن تلخ
نتوانست از آاليش آنـان    آاليش بود و هرگز بغض و كينه اما زندگاني آنان پاك و بي

جايگـاه    بود و به  احترام بخشيده صوجود پيامبر  آنان را به بزدايد، زيرا خداوند
 بود.  و مقام آنان علو و امتياز عطا نموده

ميـان  از  ،ازدواج نمـود زن ده با د از خديجه به علتهاي مختلفي بع صآنحضرت
كه در سال سـوم هجـري بـا او    وجود داشت  لاينها ام المساكين حضرت زينب

دم وفات آنحضرت زنده  بقيه زنان تا ، اماسه ماه زنده مانديا  فقط دو و ازدواج كرد
، بـا  مدنـد آايـل  بودند. اين زنها حسب سالهاي زير به شرف ازدواج بـا آنحضـرت ن  

چند هوو  تا چه سالي با لحضرت عايشه  كهشود  معلوم مي خدول ذيل  به  توجه
 بوده است. 

 صسال ازدواج آنان با پيامبر منانهاي مادران مؤ نام
 دهم بعثت سوده بنت زمعه

 سوم هجري حفصه بنت عمر فاروق
 پنجم هجري ام سلمه

 پنجم هجري مصطلق يه امير زاده بنيرويج
 پنجم هجري ينب بنت جحشز

 ششم هجري ام حبيبه دختر ابو سفيان
 هفتم هجري ونهمحضرت مي

 هفتم هجري صفيه دختر رئيس خيبر
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داشـت و   را بسـيار دوسـت مـي     خديجه ص: پيامبرلحضرت خديجه -1
اكثراً بـا عايشـه    صآنحضرتبود.   او اختصاص داده  جايگاه وااليي را در قلبش به

رحمـت الهـي     بـه   قبل از ازدواج با عايشـه   كه و با وجود اين. كرد ذكر خيرش را مي
هووهـاي    هرگز نسبت بـه   برد كه او رشك مي  چنان نسبت به  بود، اما عايشه  پيوسته

خـود    را بـه  صبرد، زيرا بعد از وفات خود، قلب پيـامبر  موجود آنچنان رشك نمي
خـاطر محبـت بـا او از      و بـه  كرد از او ياد مي  پيوسته صبود و پيامبر  مشغول كرده

بـر هـيچ يـك از همسـران نبـي       :گويـد  عايشه مـي  كرد. دوستان و اقربايش ديدار مي
بـه   صي خديجه، رشك نبردم. او را نديده بودم ولي رسول اكـرم  به اندازه صاكرم

اي در  او را بـه خانـه    بـود كـه    او فسـتور داده   بـه  كرد و خداوند كثرت از او ياد مي
بدهد كه از مرواريد ميان تهي، ساخته شده است و هيچگونه خسـتگي   بهشت بشارت

را  و سر و صدايي در آن، وجود ندارد.  و چه بسا كه گوسفندي را ذبح مـي نمـود، آن  
213Fفرستاد كرد و براي دوستان خديجه مي قطعه قطعه مي

1.  
ـ   هاي خديجه كه متعلق به آغاز اسالم مـي  تمام كارنامه  گفتني است كه ي باشـد يعن

 ي همـه  صدلداري به آنحضرت در مصائب و مشكالت و همكاري بـا آنحضـرت  
 .اند اينها توسط عايشه روايت شده

يكي پـس   حضرت عايشه وحضرت سوده با صپيامبر ازدواج: ل سوده -2
اما چونكه حضرت عايشه بعد از عقد تا حدود سه و نيم  ،ديگري صورت گرفت از

ايـن مـدت حضـرت سـوده گويـا تنهـا زن       سال در دوران نامزدي ماند بنابراين در 
 صبـه خانـه آنحضـرت    لهجري عايشهاول سال وقتي در  ،بود صآنحضرت

هوو وجود داشت. در اين حاالت اكثراً بايـد هـر يـك     عنوان  بهحضرت سوده  ،آمد

                                           
، 5229مكاح ش، كتاب ال3818و  3817، 3816هاي  كتاب المناقب شماره -صحيح بخاري -1

و كتاب 2017كتاب البر و الصلة ش -، سنن ترمذي2435كتاب فضائل الصحابة ش -صحيح مسلم
 .1997كتاب النكاح ش - و سنن ابن ماجه 3875المناقب ش
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اما نتيجـه كـامالً بـا ايـن قيـاس       ،كرد ديگري را در حقوق خود خلل انداز تصور مي
، اخالص و وفاداري ميان دوستي ،ايع زندگي مؤيد اتحادتمام وق بود،طبيعي مخالف 

214Fهاي خانگي حضرت سوده رفيق عايشه بود اكثراً در مشوره باشد، آن دو مي

1.  
او را  صآنحضرت  كهكرد  فكر مي ،شد و فرتوت پير  حضرت سوده  پس از آنكه

  بـه   بـا توجـه  بنـابراين   ،طالق خواهد داد و از شرف صحبت محـروم خواهـد شـد   
 نيـز  نوبتش را به عايشه داد و اوداشتند،   با عايشه صاز محبت پيامبر  اي كه اهيآگ

215Fقبول كرد

2. 
فرمـود: عـالوه بـر     كرد و مـي  هاي سوده اعتراف مي اندازه به نيكي بي ل عايشه

زني اين گمان را نخواهم كرد كه در قالبش روح من باشد گويا  يچه  نسبت بهسوده 
216Fدر مزاجش كمي تندي بود

3. 
شـمار ازواج    بـه سـال سـوم هجـري    در   منين حفصـه ؤام الم :ل هفصح -3

يكي  ؛حدود هشت سال همدم و همراه عايشه قرار گرفت ،بنابراين .در آمدمطهرات 
. نـور چشـم فـاروق اعظـم     ياز اين دو لخت جگر حضرت صديق اكبر بود و ديگر

  تني اسـت كـه  باشد، گف مينهايت لطف و محبت براي   اي زنده نمونهدو   زندگاني آن

                                           
به :  در آن چنين آمده  شود كه  داستان عسل مراجعه 5268كتاب الطالق ش  -صحيح بخاري  به -1

نزد تو آمد، به او بگو: آيا مغافير (صمغ گياه بد  صرسول خدا سوده دختر زمعه گفتم: هنگامي كه
 اي؟... حديث بو) خورده

، مستدرك الحاكم 1463كتاب الرضاع  -، صحيح مسلم5212كتاب النكاح ش -صحيح بخاري -2
 7/74بيهقي  -، و السنن الكبري702ش 4/1401، سنن سعيد بن منصور 2760ش  2/203

 .14513ش 7/297و  13212ش
 7/74بيهقي  -، السنن الكبري10/12، صحيح ابن حبان 1463كتاب الرضاعش  -حيح مسلمص -3

 .712ش  2/207  ، مسند اسحاق بن راهويه8934ش 5/310نسائي  -، السنن الكبري13211ش
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217Fاز يك رأي و نظر برخوردار بودنددر تمام امور خانگي 

. آنـان دو دوسـت و رفيـق    1
يار و پشتيبان  ي نبوي دست در خانه  وجود آمده  هاي به تمامي خصومتدر   بودند كه

امـا عشـق را راه و    ،مقابل ديگر ازواج حـامي يكـديگر بودنـد   همديگر بودند و در 
دهـد هـيچ احـدي در ايـن گـوهر ارزشـمند        را نمي آني  و اجازه رسمي ديگر است

و غيـرت بـر همساالنشـان      شريك و سهيم او باشد، زيرا اين گوهر حـاوي مسـابقه  
 است:  شاعر گفته  كه  باشد، همانگونه مي

 »مپسند با سايه ترا نمي«
شد  بودند. شب كه مي در يك سفر طبق قرعه عايشه و حفصه همراه پيامبر

زد. حفصه كه اوضاع را به  رساند و با او حرف مي ه عايشه ميخود را بص پيامبر
ديد روزي به عايشه پيشنهاد كرد: امشب تو شتر مرا سوار شو و من  نفع خود نمي

اي ببينيم. عايشه كه غافل از همه چيز بود،  هاي تازه شوم تا منظره شتر تو را سوار مي
ه سوار شد و حفصه بر پيشنهاد حفصه را پذيرفت. شب شد، عايشه بر شتر حفص

طبق معمول خود را به شتر عايشه رساند، اما به ناگاه حفصه  صشتر عايشه. پيامبر
كه سرانجام اتراق  را در آن ديد. به او سالم كرد و در كنارش به راه افتاد. تا اين

جا بود كه دانست از طرف  نمودند. اما عايشه هرچه منتظر ماند، خبري نشد. اين
خدايا! مار يا «رده است. پاهايش را زير بوته گياهي نمود و گفت: حفصه نارو خو

218F».عقربي بر من مسلط كن تا مرا بگزد

2 
و بيـنش   فهـم قـوت درك و   ،حضرت ام سلمه از نظر عقل: لام سلمه -4
قـرار  لي بعـد از عايشـه   و در درجـه  زنهاي پيامبر ممتـاز بـود   ي همه ميان عميق

ـ ايشان اي كه  مشوره داشت؛ را  شايسـتگي آن داد  صه بـه آنحضـرت  در صلح حديب

                                           
 -و سنن نسائي 3892كتاب المناقب ش  -، سنن ترمذي5267كتاب الطالق ش -صحيح بخاري -1

 .3959و  3958كتاب عشرة النساء ش 
 .2445كتاب فضائل الصحابة ش  -، صحيح مسلم5211كتاب النكاح ش  -صحيح بخاري --2
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بـاقي  در تـاريخ زنـان    ارزشـمند   يادگـاري شود و همچون   دارد تا با آب طال نوشته
بعـد از  ي  در مقـام و رتبـه  ي فقهـي  افتـاو اسـتنباط  مسـايل و  فهم در شود.   گذاشته

219Fقرار داردحضرت عايشه 

از سـن زيـادي برخـوردار      كـه  با وجود ايـن  رو از همين .1
  در طـول آن مـدتي كـه     گفتني است كهكرد.  آنحضرت او را قدر داني مي اند، امبود

هـيچ مـوردي بـا هـم      در يك واقعه معمولي و اتفـاقي  بودند، جز صهمسر پيامبر
  براي ما بازگو نموده لعايشه  همان است كهآن واقعه اتفاقي  ، واختالف نداشتند

مـردم تـرجيح   «ه او گفتنـد:  روزي در خانه ام سلمه گرد آمدند و ب گويد: است و مي
دهند هداياي خود را روز نوبت عايشه بياورند. ولي ما هم مانند عايشـه دوسـت    مي

حرف بزن تا به مردم دسـتور   صداريم چيزي به ما برسد. بنابراين تو با پيامبر خدا
 ».دهد، هركجا كه بود، يا نوبت هر زني كه بود، هداياي خود را بياورند

از او روي  صدر ميان گذاشت. امـا پيـامبر   صا پيامبر خداام سلمه موضوع را ب
 فرمود:  صبرگرداند. ام سلمه دوباره حرف زد، پيامبر

ةَ « ائِشَ أَةٍ إِالَّ عَ رَ بِ امْ ا يفِ ثَوْ نَ أَ تِنِي وَ أْ ْ يَ يَ ملَ حْ وَ إِنَّ الْ ، فَ ةَ ائِشَ ينِي يفِ عَ ذِ ؤْ  ».ال تُ

ه خدا، در بسـتر كسـي جـز او،    ام سلمه! در مورد قضيه عايشه آزارم مده. چون ب«
220F».وحي بر من نازل نشده است

2 
و حضـرت عايشـه نيـز     لحضرت جويريه  در خصوص :ل جويريه -5

كمـي ترسـيد كـه     ،ديـد  را  اوحسن و زيبايي   كهالبته ابتدا  ،نشده است اختالفي ذكر
  را از دست بدهـد، اينـك توصـيف او را از زبـان عايشـه     اش  رتبهاو مبادا در مقابل 

اش  ديـد، شـيفته   او زني مليح و شيرين بود. تا كسي او را مـي  گويد: مي  نويم كهش مي
آمد، تا از او براي فديه خود كمـك بخواهـد. بـه     صشد. روزي نزد پيامبر خدا مي

                                           
 .86-8/92ابن سعد  -الطبقات الكبري -1
 -و سنن نسائي 3879كتاب المناقب ش -، سنن ترمذي3775كتاب المناقب ش -صحيح بخاري --2

 3950كتاب عشرة النساء ش
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خدا سوگند تـا او را دم در اتـاقم ديـدم، از او چندشـم آمـد. چـون دانسـتم پيـامبر         
221F... حديثام ه من ديدهدر وجود او همان چيزي را خواهد ديد ك صخدا

بسيار اما . 1
او در اشتباه   از ذهنش بيرون رفت و برايش ثابت گشت كه  و وسوسه  سريع اين ايده

بـا   وباشـد   كه سبب قدر و منزلت او چيزهـاي ديگـري مـي    است، زيرا فهميد  بوده
 زيبايي ظاهري هيچ تعلقي ندارد. 

بـه حسـاب    مبرپيـا زاده   هعمـ ايشان  :لزينب بنت حجشمنين ؤالم ام -6
طبيعـت او باعـث شـد كـه از شـوهر       همـين  وبـود  و خودستا تند مزاج او آمد.  مي

  مطهرات بيشتر بـه ازواج  ي از نظر فاميلي از همه ، حضرت زينبجدا شود اش اولي
داشـت، بنـابراين او خـودش را از بقيـه ازواج بيشـتر      و قرابـت  نزديكـي  آنحضرت 

 دانست.  مستحق عزت و احترام مي
 اوتنها  صتمام زنهاي پيامبرميان از « :گويد ميدر توصيف زينب عايشه  حضرت

زينب را به نمايندگي پيش  ازواج مطهرات. بعضي از 222F2»كرد با من مقابله مي  بود كه
همسران  و گفت:  سخن راند صاو با دليري تمام پيش پيامبر ،فرستادندص پيامبر

از شما تقاضاي عدل و  دهند و ند ميشما را به خدا سوگ ،بكر شما در مورد دختر ابو
عايشه را نكوهش كرد. كرد تا جايي كه بلند را  شصدايآنگاه، زينب انصاف دارند. 

عايشه دوخته بود كه ببيند، جواب به چشم  صاهللا رسول و. حضور داشتنيز عايشه 
گويد: عايشه جواب او را داد و او را ساكت نمود.  دهد يا خير؟ راوي مي زينب را مي
 .223F3»اين دختر ابوبكر است: «فرمود صرسول خدا

                                           
 .6781ش  4/28حاكم  -(رض) و المستدرك  ريهشرح حال جوي -ابن سعد -الطبقات الكبري -1
كتاب فضائل  -و صحيح مسلم 4141و كتاب المغازي  2661كتاب الشهادات ش -صحيح بخاري -2

 .2442الصحابة ش
، السنن 2441باب فضل عائشة ش -صحيح مسلم، 3775كتاب المناقب ش -صحيح بخاري -3

و مسند امام احمد  8892ش 5/281نسائي  -، السنن الكبري14526ش 7/299بيهقي  -الكبري
 .24619ش  6/88
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كـرد، و مـن معمـوال     ي آخر رمضان اعتكـاف مـي   در دهه صگويد:پيامبر  عايشه
خواند  نماز صبح را مي صساختم، پيامبر در مسجد برپا مي صاي براي پيامبر خيمه

ا خواست تا او هم در آنجـ   اجازه  نيز از عايشه  شد، حفصه مي  و بعدا داخل آن خيمه
اي را برپا نمود. زينب بنت جحـش   داد و خيمه  او اجازه  هم به  اي بزند، عايشه خيمه

ي ديگـري را   است، او هم خيمه  اي را در مسجد برپا نموده هم خيمه  ديد حفصه  كه
  هـا چـه   ها را ديد، گفت: اين خيمه خيمه صصبح شد و پيامبر  برافراشت، وقتي كه

 دادند، گفت:  او خبر  هستند؟! جريان را به
 ».آلرب تردن؟«

دست خواهي آورد؟ (يعني اين كار درستي   ها ثواب به كنيد با اين خيمه گمان مي«
 » نيست)

جـاي آن در    (عصباني شد) و در آن ماه اعتكاف را ترك كرد و بـه  سپس پيامبر
 ماه شوال در روز اعتكاف نمود.

در   ، گفتني است كـه حضرت زينب به خانه حضرت عايشه آمدهنگام يكبار شب 
تشـريف   صدر ايـن اثنـاء آنحضـرت    ،شـد  روشن نمي يها چراغ آن زمان در خانه

حضرت عايشه گفت او زينب اسـت،  زينب دراز كرد، به طرف  دستش راد و دنآور
وجـود آمـد،     بگومگوهايي بـه   دستش را جمع كرد و ميان زينب و عايشه صپيامبر

حضـرت    نماز فـرا رسـيد، در همـان لحظـه     شان بلند شد و موقع صداي  تا آنجا كه
 صبـه آنحضـرت   ،را شـنيد  ي آنـان صدا ومسجد نبوي بود از در بيرون  ابوبكر
 صو رويشان را غبار آلود نما. پيـامبر  بيرون تشريف بياوريدبراي نماز شما  :گفت

  نمـاز را بـه   صگفت: اكنـون پيـامبر   ل  طرف مسجد رفت. عايشه  براي نماز به
دهد. پس  بخواهد با من انجام مي  آيد و هر آنچه اينجا مي  د و ابوبكر بهرسان پايان مي
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شد و گفـت: چـرا     شدت با او مواجه  رفت و به  نزد عايشه صاز پايان نماز ابوبكر
224Fدهيد؟. كار را انجام مي اين

1 
از اين چند حادثه نبايد قياس كرد كه دل آنها با همديگر صاف نبوده است هر جا 

غير ممكـن اسـت    ،ا هم زندگي كنند هر چند با هم توافق داشته باشندنفر ب كه چند
، پـيش نيايـد  ميـان آنـان   گذر  اي و زود كه گاهي به حق يا به اشتباه كدورتهاي لحظه

و آن هم زنهايي كه هووي يكديگر باشند، در  ،بخصوص جايي كه مجمع زنان باشد
 باشد.  فطرت زنانه ميو جز چنين جاهايي پيش آمدن ناراحتيها به علتهاي مختلفي

انسان  و همراهي فيض صحبت  كه باشد اين براي همگان واضح و روشن مي  آنچه
و طبيعـت  فطرت  هرگز چيزي از اما رساند، مي  ترين رتبه مقام و عاليباالترين   بهرا 
در خواهد  نميست كه همين سان ا  ان نيز بهعي زنيكند. خواست طب را عوض نمياو 

تقسـيمي    گونه و در خصوص او هيچ باشدهمراهش شوهرش كسي  يارمحبت او ب
ميان در  كند، با ساير زنان فرق مي صپذيرد، اما حال و وضع همسران پيامبر را نمي

يعنـي  -  ي يگانـه شـمع  هستند و پيرامـون  همه پروانه  كهاين چيز وجود داشت  آنان
چـراغ محبـت    ي آنـان از يـك   گشتند و قلب همه مي -صشمع محبت براي پيامبر

باز هم آنها با كنار گذاشتن ناراحتيهاي فـوري و اتفـاقي،   گرفت،  و روشني مي  شعله
و جـز برخـي مـوارد     در بين تمام هووها لطف و مدارا به بهتـرين وجـه قـائم بـود    

  ، هيچ چيـز ديگـري گـزارش نشـده     در مورد آنان روايت شده  استثنايي و عاطفي كه
  است.

حضـرت   گيـرد  ميقرار  صشمار زنهاي آنحضرتحضرت زينب در اينك وقتي 
225Fگويد ميعايشه به او تبريك 

2. 

                                           
 .1462كتاب الرضاع ش -صحيح مسلم -1
 4793كتاب تفسير القرآن ش  -صحيح بخاري -2
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حمنه بنـت جحـش    ،حضرت عايشه تهمت زدند  بهوقتي بعضي از منافقين مدينه 
(خواهر حضرت زينب) نيز به خاطر محبت خواهري در توطئـه تهمـت بـه عايشـه     

وقتي  ،اشتاي بيرون از حق و راستي قدم نگذ اما حضرت زينب ذره ،شريك گرديد
داني و چه  : گفت: اي زينب! چه ميپرسيد لدر مورد عايشه او از صآنحضرت

كنم. بخدا  هم در پاسخ گفت: من چشم و گوشم را حفاظت مي لاي؟ زينب ديده
 دانم. سوگند، من چيزي بجز خير و نيكي، از او نمي

) بـا  صهمان كسي بود كه (در جاه و منزلت، نـزد رسـول خـدا    لبلي، زينب
حريف خود را بر زمين نهـد،    توانست با گفتن يك كلمه، كرد و مي رقابت مي  هعايش

را از چنين ضعفها دور و باالتر  نآنا صاما شرف همراهي و هم صحبتي آنحضرت
 ،ين خـوبي و نيكـي يـاد كـردنش    همـ به خـاطر  نيز نگاه داشته بود. حضرت عايشه 

تقوايي كه داشت، نجات داد. گفت: خداوند او را با  و مي بود او هميشه سپاس گذار
226F(درمورد من گمان بد نكرد)

1.  
  نبرد بـا مشـركان رفتـه     و زينب) به  همراه با دو تا از همسرانش (صفيه صپيامبر

همـراه دارد،    گـردد، امـا زينـب شـتر اضـافي بـه       بيمار مـي   است، در راه شتر صفيه
ي از شـتران شـما نيـاز    يكـ   و به  بيمار گشته  گويد: شتر صفيه زينب مي  به صپيامبر
آنحضـرت بـه همـين     دهم. مييهوديه  آن  گفت: من شترم را بهحضرت زينب دارد. 

زينب رختخوابش   كه ، تا اينماه با او حرف نزد  يا سهدليل از او ناراحت شد و تا دو 
گردد، گفـت: اي كـاش    ديگر از او راضي نمي صپيامبر  را جمع كردو گمان برد كه

بر او وارد شد و  صپيامبر  بودم، بالفاصله ي او مي روز در سايه مروزي در گرماي ني
227Fاو نيز رختخواب را باز گرداند  از او گذشت نمود كه

2. 

                                           
 .2770كتاب التوبة ش -، صحيح مسلم2661كتاب الشهادات ش -صحيح بخاري -1
 25046ش 6/131، مسند امام احمد 4602باب ترك السالم علي اهل االهواء ش -سنن ابوداود -2

در  2609ش 3/99طبراني  -، معجم االوسط4/323هيثمي  -، مجمع الزوائد26293ش  6/261و 
 است:   روايت احمد چنين روايت شده
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بيان خوبيهاي هر كس بعد از مرگش به زندگي اخالقي او حيات بدون شك 
اين آب حيات را نيز بر رقيبش پاشيده  لجاودان خواهد بخشيد. حضرت عايشه

در دوران حياتش به زنهايش خطاب نموده و فرمود:  صآنحضرت :گويد بود. مي
پس از ». پيوندد كه دستش درازتر باشد از ميان شما كسي زودتر به من مي«

هايمان را  شديم، دست هرگاه در خانه يكي كنار هم جمع ميص درگذشت پيامبر
ر را كرديم، تا درازي آنها را مشخص كنيم. ما مدام اين كا پاي ديوار دراز مي

قد بود و از ما درازتر نبود. در اين  كرديم تا اين كه زينب درگذشت. او زني كوتاه مي
از دراز بودن دست، صدقه دادن است. او زني  صزمان دانستيم كه منظور پيامبر

ساخت.  ماند، صنايع دستي مي ها بيدار مي گرفت. شب صالح بود. مدام روزه مي
ي آنها را در راه خدا  ساخت و سپس همه يكرد و مشك م ها را دباغي مي پوست

 نمود. صدقه مي
228F

1 
در يك معامله گفتگويشـان بـه حـد     مجلوتر گذشت كه حضرت عايشه و زينب

روشـي شـيوا و لبريـز از      باحضرت عايشه اين واقعه را ، اينك نامطلوبي رسيده بود
در آن ، كراهـت و تنفـري    كينـه   گونـه  هيچ  ، طوري كهكند بيان ميمحبت و اخالص 

همسـران   :گويد ميدهد و  مي  شود، ايشان داستان را با ذكر محاسن او ادامه نمي  ديده
تمام زنهاي ميان ز ا  را خدمت آنحضرت فرستادند كهزينب بنت جحش   صپيامبر
دارتر، بـاتقواتر و   هرگز زني دينو من كرد.  با من مقابله مي  بود كه اوتنها  صپيامبر

                                                                                                      
شود و به او پناه  كند. بنابراين دست به دامن عايشه مي را عصباني مي صروزي صفيه پيامبر خدا

 »ي و در عوض روزم (نوبتم) مال تو باشد؟ممكن است پيامبر را از من راضي كن«گويد:  برد و مي مي
رو  افتد و با دوست خود پيامبر روبه گويد: بله. و پس از آن شاد و خوشحال راه مي عايشه صديقه مي

كند كه از پيامبر بخواهد از صفيه گذشت  شود تا اين شب را با او خوش باشد. ولي فراموش نمي مي
 دهد كند و پيامبر هم جواب مثبت مي

 -، المستدرك3314ش 8/108، صحيح ابن حبان2452كتاب فضائل الصحابة ش -ح مسلمصحي -1
 .6276ش 1/233طبراني -و االوسط 6776ش 4/26حاكم 
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چنين كسي كه از او بيشـتر رابطـه خويشـاوندي را برقـرار      راستگوتر از زينب و هم
فقـط كمـي طبيعـت و    ام، او  دارتر باشد و بيشـتر صـدقه دهـد، نديـده     نمايد، امانت

229Fشد مزاجش تند بود كه فوراً پشيمان مي

1. 
حضرت ام حبيبه كه در جرياني مخالف   راجع به :ل منين ام حبيبهؤالم ام -7

در كتابهاي اسماء الرجـال  ، اما نيامده استچيزي اديث در اح ،باشد  عايشهيا موافق 
كه به وفات آنحضـرت انجاميـد) حضـرت ام     اي در مرض  الموت (بيماري  كهآمده 
ممكن است مسـائلي  گفت:  وي  و خطاب به حضرت عايشه را صدا كرد لحبيبه

حاللم كن.  افتد ميان ما هم اتفاق افتاده باشد. بنابراين كه معموالً بين هووها اتفاق مي
من حاللش كردم و برايش آمرزش خواستم. به من گفت: شادم كردي. خدا شـادت  

230Fكند! 

2. 
در احاديـث   چيـزي  نيـز نسبت به حضرت ميمونه : ل منين ميمونهؤالم ام -8

حضـرت   ،در كتابهاي رجال آمده است كه وقتي او وفـات كـرد   ، اماذكر نشده است
بيشتر رابطـه خويشـاوندي را     و از همه بودما پرهيزگارتر  ي عايشه گفت: او از همه

231Fنمود برقرار مي

3 . 
حضرت صفيه فقط سـه سـال در صـحبت آنحضـرت     : لبنت حيي  صفيه -9
 اي خـانواده چونكه از اهالي خيبر و  فرق داشتند،بقيه امهات المؤمنين  ، ايشان باماند
ز خيبر او در هنگام برگشت ا .در آمد در خيبر به ازدواج آنحضرت ، اوبود ييهود

                                           
كتاب فضائل  -و صحيح مسلم 4141و كتاب المغازي  2661كتاب الشهادات ش -صحيح بخاري -1

 5/281نسائي  -، السنن الكبري14526ش 7/299بيهقي  -، السنن الكبري2442الصحابة ش
 .9211ش  9/88طبراني  –و االوسط  8892ش

و  2/223ذهبي  -، سير اعالم النبالء6773ش  4/24حاكم  -، المستدرك8/100طبقات ابن سعد  -2
 .7/653ابن حجر  -االصابة

، 455ش  1/513، مسند حارث 8/138، طبقات ابن سعد 6799ش 4/34حاكم  -المستدرك -3
 .8/128ابن حجر  -و االصابة 2/244ذهبي  -، سير اعالم النبالء4/97ابونعيم -حلية االولياء
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ريسمان كجاوه كنده  ،بر يك كجاوه سوار بود كه در آن حوالي صهمراه آنحضرت
بـراي تماشـا   هـم  خبر در مدينه پخش شد كه حتـي كنيـزان   اين  ؛شد و كجاوه افتاد

آمدند و اين حادثه را از نحوست صفيه دانسـته و شـروع بـه بـد و بيـراه گفـتن او       
 .232F1دكردن

بن نعمـان    هاي حارثه در يكي از خانهاو را  صوقتي به مدينه رسيد و آنحضرت
آن   جايي داد، زنان انصاري از زيبايي او اطالع يافتند و براي ديـدن وي خـود را بـه   

با ايـن همـه   براي ديدن او رفت، اما حضرت عايشه نيز نقاب زده  رساندند. منزل مي
ز آنجـا  ، لذا وقتي ارا شناختاو  صآنحضرتو نتوانست خود را مخفي نگاه دارد 

عايشـه   :پرسـيد ، وقتي به نزديكش رسيد ،نيز با او بلند شد صآنحضرت ،برگشت
 صآنحضـرت را ديـدم.  يهـودي   زنـي  :بگو به نظر تو او چطور بود؟ عايشه گفـت 

و خوب از اسـالمش محافظـت   او مسلمان شده ، زيرا نگو! اين را  اي عايشه فرمود:
233Fنمايد مي

2. 
من  :گويد داشت. خود عايشه مي سليقه خاصي در پختن غذا لحضرت صفيه

يي را غـذا  صيـك روز بـراي آنحضـرت   او بپزد.  بهتر از او غذا  كهنديدم  را كسي
را شـكاندم،    فرستاد، وقتي غذاي او را ديدم، نتوانستم خود را كنترل نمـايم و كاسـه  

 ال كردم، فرمود:سؤ صي آن از پيامبر وقتي در خصوص كفاره
 .234F٣»إناء كإناء و طعام كطعام«

پـس    عنـوان كفـاره    و غذايي همانند آن غذا را بايد بـه   اي همانند آن كاسه كاسه«
 ».بدهيد

                                           
كتاب النكاح  -، صحيح بخاري1365امة ثم يتزوجها ش  باب فضيلة اعتاقه -صحيح مسلم -1

 .5159و  5085ش
 .2/227ذهبي  -و سير اعالم النبالء 8/126طبقات ابن سعد  -2
 25196ش 6/148د امام احمد ، مسن8905ش 5/286، السنن البري 3957سنن نسائي ش -3
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در  صاكرم نبي روايت است كه  از انساست:   در روايت بخاري چنين آمده
اي غذا  ي يكي از همسرانش (نشسته) بود كه يكي ديگر از همسرانش، كاسه خانه

اين همسرش (كه احتماالً عايشه بود) با فرستاد.   صهمراه خادمش براي رسول خدا
قطعات كاسه را (كنار هم گذاشت  صدستش به كاسه زد و آنرا شكست. رسول خدا

و خادم و آن ظرف را ». بخوريد«و) بهم وصل كرد و آن غذا را در آن، نهاد و فرمود: 
او  ي سالمي به تا وقتي كه از خوردن غذا فارغ شدند، نزد خود نگهداشت. آنگاه، كاسه

235Fداد و ظرف شكسته را نزد خود نگهداشت

1. 
 صاز پيامبر :يك روز حضرت عايشه گفت ند،قدكوتاه بود لحضرت صفيه

ستود. روزي گفت: در مورد صفيه همين تو را بس كه  شنيد كه مدام صفيه را مي مي
 قدكوتاه است.
 خشمناك شد و فرمود:  صپيامبر خدا

 ». ت صفو املاء كلهلقد قلت كلمة لو مزجت بامء البحر لعكر«

236F».كند را آلوده و بدبو مي عايشه! سخني گفتي كه اگر در دريا انداخته شود، آن«

2 
 ! من چيزي گفتم كه در او وجود دارد!صعايشه گفت: اي پيامبر خدا

 ».ما يرسنی انی حكيت رجال و ان لی كذا و كذا«فرمود:  صپيامبر

را  ، هرگز آنبه كسي چيزي بگويماگر به من هر اندازه دنيا داده شود كه نسبت «
مانع محبت و قدر و   بودهاي  كه اين امور لحظه دليل اين ».بر زبان نخواهم راند

                                           
 -، سنن نسائي1359كتاب االحكام ش -، سنن ترمذي2481كتاب المظالم ش  -صحيح بخاري -1

اي  فقها قاعده  . گفتني است كه3567كتاب البيوع ش -، سنن ابوداود3955كتاب عشرة النساء ش
 اند و آن كيفت پرداخت ضمانت است. عظيم را از اين داستان استنباط نموده

و الترغيب و  2502كتاب صفة القيامة ش -و ترمذي 4875باب الغيبة ش -روايت ابوداود -2
 .4286ش  327/3منذري  -الترهيب
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در  و حضرت عايشه بود  از گروهاين است كه حضرت صفيه  ،شناسي دائمي نبوده
 بودند. اوحامي تمام مسايل 

با چه مهرباني و  كه حضرت عايشهپي برديم   اين مسأله  گذشت به  در پرتو آنچه
رعايت نهايت لطف، كرد و با  با هووهايش رفتار مي يبا چه انصاف و احترام

نيز آگاهي پيدا   اين نكته  به  كه نمود، همچنان اخالص و عدالت با آنان تعامل مي
هاي آنها تعريف  ها و نيكي دلي باز از خوبياي وسيع و  با سينه ل عايشه  كرديم كه

  و به شد فوراً پشيمان مي ،ق فطرت انساني چيزي از او سر مي زدطب و اگرد. نمو مي
او استارت هجوم و   گاه هيچ  كرد، عادت ايشان بر آن بود كه مي  ي الهي توبه آستانه
اما  ،توانست ساكت بنشيند كرد او نيز نمي البته اگر كسي شروع ميزد،  را نمي  حمله

 كرد. در تعريفش كوتاهي نمي ،با وجود اين

 ي ضعيفرواياتاز  هوشياردهي
نشينان حريم  اما حجله ،عموماً رواج محبت و خلوص در بين هووها بسيار كم است

  و امتيازاتي كه  با ساير زنان جهان تفاوت داشتند، آنان در ويژگي  در اين مسألهنبوت 
كشيدند از مستوايي عالي و جايگـاهي رفيـع برخـوردار     را مي جهان بشري انتظار آن

حمـد    وقوع رساندند و بـه   هاي زنان جهان در مقابلشان را به ند. آري آنان خيالبود
غيـرت و    نساختند. گفتني است كه  خداوند آرزوهاي آنان را با يأس و نوميد مواجه

را   بود، امـا هرگـز ايـن مسـأله      حسادت آنان را نيز همانند ساير زنان در خود گرفته
ادب و   هسـتند و بايـد خـود را بـه     صان پيـامبر آنان همسر  كردند كه فراموش نمي

دب نمايند و در رستاي رضايت ايشـان قـدم بردارنـد و از نـاراحتي او     ؤاخالق او م
 دوري گزينند.

منـافقين   يـا  هم كه پيش آمده در حقيقتتلخي هايي  واقعهياداوري است   الزم به
بـه عاقبـت    محصـول كوشـش جاهالنـه افـرادي كـه       كـه  ايـن يا و  اند عامل آن بوده

بـين ازواج مطهـرات   در باشد. چنانچه در عهد نبوي زني بـود كـه    مي ،انديشند نمي
مـردم   ،كـرد  و او خودش به اين گناه اعتـراف مـي   كرد درست ميرا اختالف و دعوا 
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فرد آنها نزد اگر  :او گفت ردند؟ك پرسيدند كه آنها چرا حرف تو را راست فكر مي مي
237Fكردند قبول نمي بود، هرگز از او مقبولي نمي

1. 
، نـد ا دهصحاح أخذ شـ هاي  كتابفقط از  ذكر شدكه  يهاي روايت  كه علي رغم اين

اگـر    وجود دارد كـه   صورت اصلي مسأله  الي آنها نكاتي ضعيف و تشويه اما در البه
 .گردد اصل مسئله كامالً روشن مي ،ايي كاوش شود ذره
در تمام كتابهاي حديث موجود ريبا تق  كهواقعه شكستن ظرف   عنوان نمونه  به -1
را   او كاسه  كهنشده ذكر عايشه  نامي ازبخاري و مسلم هيچ گزارش اما در  ،باشد مي

.. .ابـوداود، نسـائي، مسـند احمـد و    روايت در   اين در حالي است كه ،باشد  شكسته
ب اينكـه از زبـان   يـ عج وانـد؛   شكن معرفي كـرده   عنوان كاسه  را بهحضرت عايشه 

باشـد كـه    اما راوي اول اين حديث جسره بنت دجانـه مـي   ،كنند دش روايت ميخو
238Fمحدث عجلي

239Fو ابن حبان 2

امـا رأي امـام بخـاري در     ،انـد  او را توثيق و تأييد كرده 3
240Fشود مورد او اين است كه: در روايتهاي جسره چيزهايي عجيب و غريب يافت مي

4. 
241Fداند را باطل مياو ابن حزم حديث و 

5. 
اگـر چـه بعضـي از محـدثين وي را توثيـق        اسـت كـه  فلت عـامري  ار راوي ديگ

 :باشد اما رأي اكثر اهل فن از اين قرار مي ،اند كرده
242Fدر روايتش حرجي نيست«امام احمد: ال بأس به  

 )باشد ضعيف مي و اين دليل(» 6
، و مهجول الحال است گفت است: افلت يك راوي  كه  احمد روايت كرده از خطابي

                                           
 .1/453و لسان الميزان  8/180االصابة  -1
 2749ش 12/435ابن حجر عسقالني -تهذيب التهذيب -2
 . 2749ش  12/435، تهذيب التهذيب 2097ش 4/121ابن حبان بستي  -الثقات -3
 .2749ش  12/435و تهذيب التهذيب  1710ش 2/67بخاري  -التاريخ الكبير -4
 همان -5
 2/125و ميزان االعتدال في نقد الرجال  1316ش 2/346ابن ابي حاتم  -الجرح و التعديل -6

 1483ش
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و چنين   احمد آن حديث را ضعيف قلمداد نموده است:  گفته» شرح السنة«بغوي در 
243Fباشد و او فردي مجهـول اسـت   از روايت افلت مي  كه  استدالل كرده

 ابـن حـزم  ، و 1
هـايش   باشد و اين يكـي از روايـت   افلت شخصي معروف است اما معتبر نمي:   گفته

244Fباشد باطل مي

2. 
، هرچنـد  د عايشه و زينب در هنگام شبروايت جر و بحث شدياما در مورد  -2
تأمل و دقت نظر نكات ذيل از آن اندكي با اما  ،باشد در صحيح مسلم موجود مي  كه
 خورد: چشم مي  به

باشد كه از سال پنجم هجري ديگر  مي رواي اول اين واقعه حضرت انس -1
رفت و ايـن واقعـه بعـد از سـال پـنجم       هاي امهات المؤمنين نمي به حجره
 ت.اتفاق افتاده اسهجري 

 ،آنجـا نبـوده اسـت    نـس پيش آمده كـه ا  ل منزل عايشهدر   اين واقعه -2
و در اين ميان انقطاع وجود  رسد راوي آخر نمي  بهسلسله روايت  ،بنابراين

 دارد.
،  گوشش رسيده  ي آنان بهاگر فرض شود كه او در مسجد نبوي بوده و صدا -3

 صپيـامبر   كـه  نمايـد: ايـن    اهدهماجراي داخل منزل را مش  توانسته  چگونه
روشـن  در آن زمـان چراغـي     كـه  ..، با وجـود ايـن  .و  دستش را دراز نموده

چطور حرف دل عايشه را فهميـد كـه او     كه اينتر از همه  عجيب ؟!شد نمي
 ،ترسيد كه حتماً پدرم االن خواهد آمد و مرا تنبيـه خواهـد كـرد؟ بنـابراين    

245Fشود لوم ميروايت تا حدودي غير محتاطانه مع

3 . 

                                           
 .667ش  1/320تهذيب التهذيب  -1
 همان. -2
عبدالحميد طمهاز، انتشارات: دار القلم  استاد -انس بن مالك الخادم االمين و المحب العظيم -3

 دمشق.
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نزد  گفت: پيامبرآمده است كه  بنت حيي حضرت صفيهاز ترمذي سنن در  -3
بودنـد: مـا     گفته  را براي او بازگو نمودم كه  و عايشه  من آمد و من نيز سخن حفصه

ي او  و عموزاده صهستيم، زيرا ما همسر پيامبر  بهتر از صفيه ص اهللا از نظر رسول
شـما از مـن بهتـر هسـتيد؟ در       چرا نپرسيدي: چگونهفرمود:  صآنحضرت هستيم.

 و عمــويم موســي همســرم اســت و پــدرم هــارون صمحمــد  حــالي كــه
246Fباشد مي

باشـد، زيـرا از    است: اين حديث جزو احاديـث غريـب مـي     . ترمذي گفته1
 باشد. ي سند او چنان قوي نمي سلسله  كه  طريق هاشم كوفي روايت شده

 ،اند اما بعد از روايـت  گاران اين روايت را نقل كردهتمام سيرت ن  گفتني است كه
ي محدثين در مـورد هاشـم   اراكنون آاند،  را ترك كرده آنرأي امام ترمذي در مورد 

 باشد: از اين قرار مي  كنيم كه را نقل ميكوفي 
247Fانمشن گويد: من او را نمي امام احمد مي

248Fاو چيزي نيست :گويد . ابن معين مي2

ابو  .3
249Fيد: ضعيف الحديث اسـت گو حاتم مي

: ديگـري همراهـي او را    گفتـه ابـن عـدي    .4
250Fكند تصديق و تأئيد نمي

خـالي    با اين حال هم، روايـت انـس از ذكـر نـام عايشـه     . 5
 باشد. مي

از علـي بـن زيـد از ام محمدهمسـر پـدرش از      بن جنبل امام احمد  در مسند -4
شـب   ،نشسـته بـود   مـن حجره  در لباري ام سلمهگويد:   كه  روايت شده  عايشه
حضرت ام سـلمه را شـناخت عايشـه     ؛از بيرون تشريف آورد صآنحضرتهنگام 

ي كرد و آنحضرت متوجه نبود باالخره آنحضرت هم متوجه شـدند  م مخفيانه اشاره

                                           
 -، االوسط6790ش 4/31حاكم  -، المستدرك3894ش  باب فضل ازواج النبي -سنن ترمذي -1

 است.  نيز آمده 196ش 24/75و در الكبير  8503ش 8/236طبراني 
 .37ش 11/17تهذيب التهذيب  -2
 همان -3
 همان -4
 همان -5
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حضرت ام سلمه خيلـي ناراحـت شـد و بـه حضـرت عايشـه بـدو بيـراه گفـت و          
  بـه  صداد، لـذا پيـامبر   مـي   مهداشت، اما او همچنان ادا او را از آن بازمي صپيامبر
قـرار دادم تـا     بگو، مـن نيـز او را مـورد حملـه      گفت: شما نيز او را بدو بيراه  عايشه

 آنـان فاطمه رفت و به  علي و پيشبيرون رفت و   نمودم؛ ام سلمه  بر وي غلبه  كه اين
  .251F1…فالن گفته استو فالن  شماعايشه به  :گفت

هـاي ائمـه فـن را     در مورد او گفتـه  ؛باشد د ميراوي دوم اين حديث علي بن زي 
  هاي زيادي را گزارش داده باشد و روايت او كور مادرزاد ميبشنويد: ابن سعد گويد: 

نقل از پدرش   صالح بن احمد به شود. از او گرفته نمي يدر او ضعف است و دليلو 
ويـد: چيـزي   گ امـام احمـد    انـد.  : فردي قوي نيست و مردم از او روايت كـرده  گفته

در هـر   :گويد يحيي مي .ضعيف است : احديث او نقل از احمد گفته  حنبل به نيست،
روايتش بنياني سست دارد و بدان استدالل  :گويد مي گرگاني. باشد ميضعيف  يچيز
گويـد: قـوي    ابو زرعـه مـي   .قوي نيست آنانگويد: نزد  ميابواحمد . حاكم شود نمي

نقـل از    سليمان بـن حـرب بـه    .شود ان استدالل نميبدگويد:  امام بخاري مي نيست.
احاديـث را منقلـب     گفـت كـه   : علي بن زيد براي ما حديث مـي  حماد بن زيد گفته

با روايـت روز    گفت كه : امرو حديثي را براي ما مي نمود و در روايتي چنين آمده مي
252Fقبلي تفاوت داشت

2. 
واقعه ديگر ذكر شده كه بيشـتر  ها چند  در عموم كتابهاي سيرت از اين نوع واقعه

اند به عنوان مثال ما فقط به ذكر يـك واقعـه    از مزخرفات كلبي و واقدي فراهم شده
 :كنيم اكتفا مي

                                           
 .25030. ش6/130 مسند امام احمد بن حنبل -1
 .545ش 7/284تهذيب التهذيب  -2
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را روايـت    بـا دختـر رئـيس قبيلـه     صاصحاب صحاح داستان ازدواج پيامبر -5
 صرماك  رسول كرد، نزد ي ميهمراه او را اش دايه در حالي كه آن دختر  اند كه كرده
 فرمود:  صاهللا  . رسولبردند

كِ يلِ « سَ بِي نَفْ  ». هَ

در اختيار يكي خود را  ،ملكهآيا ون گفت: دختر ج .»خود را در اختيار من بگذار«
برد تا بـر   اوبسوي را  شدست مبارك صاكرم  رسول آنگاه،؟ گذارد اش مي از رعيت

. بـرم  دا پناه ميدختر جون گفت: از تو به خ و باعث آرامش وي گردد. بكشد سرش
 فرمود:  صاكرم  رسول

اذٍ « عَ تِ بِمَ ذْ دْ عُ  ».قَ

  نزد ما آمد و فرمود: صآنحضرت سپس». پناه بردي بزرگي، گاهبه پناه«
ا« لِهَ ا بِأَهْ هَ قْ أَحلِْ ، وَ ِ قِيَّتَنيْ ازِ ا رَ هَ سُ يْدٍ اكْ ا أُسَ ا أَبَ  ».يَ

اش  و او را بـه خـانواده  او بـده  به  ي كتانيِ بلند سفيد رنگ ! دو پارچهابواسيداي «
 .253F1»برسان

اما در روايت ابن سـعد نكـاتي اضـافي    است.   آمده صحيح بخاريدر اين روايت 
اسـت:    و گفتـه   سند خود  از طريق هشام بن محمد... روايت كـرده   را به كه آن  آمده

و يـا    عايشـه   بـه   با اسماء دختر نعمان جوني ازدواج نمود، حفصـه  صوقتي پيامبر
نمـايم،   مي  آميزي كن و من هم سرش را شانه گفت: شما او را رنگ  حفصه  به  عايشه

دوسـت دارد، وقتـي نـزد     صپس بدان پرداختنـد و يكـي از آن دو گفـت: پيـامبر    
برم. پـس وقتـي    از تو به خدا پناه ميرا از زبانش بشنود:   رود اين جمله همسرش مي

                                           
سسة ؤانتشارات: م 758ش 1/190ابن جارود  -، المنتقي5257كتاب الطالق ش -صحيح بخاري -1

باب في متعة الطالق، و مسند امام  4/339هيثمي  -هـ، مجمع الزوائد 1408بيروت  -الكتب الثقافية
 .22920ش 5/339احمد 



 

 

152 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

سـوي او    گستراند، و دستش را به را  بر او وارد شد و درب را بند و پرده صپيامبر
 برم... از تو به خدا پناه مي دراز نمود، دختر جوني گفت:

علمـا در مـورد وي     كـه  دباشـ  كلبـي مـي   (راوي حديث) همـان هشام بن محمد 
گويد: هشام بن محمد يك  . امام احمد مياست رافضي و غير معتبر ،متروك اند: گفته
. روايـت كنـد  را كردم كسي از او حديث  ان نميگم  كه سرا بود داستان شناس و نسب

: او  انـد: هشـام فـردي متـروك اسـت. و ابـن عسـاكر گفتـه         دارقطني و ديگران گفته
254Fباشد شخصي قابل اعتماد نمي

1. 
 صآنحضـرت  ،آن خـاتون   روايت بخاري مثبت اين امر است كه  گفتني است كه

 اينك متن آن روايت: ،شناخت را نمي
ابـو    تعريف كردند، بـه  صك زن عرب را براي پيغمبرگويد: ي سهل بن سعد

نزد او بفرستد تا بيايد، ابواسـيد هـم كسـي را      اسيد ساعدي دستور داد تا كسي را به
هم از منـزل خـارج    صشد، پيامبر  ساعده فرستاد و آن زن آمد، و وارد عمارت بني

  زيـر، وقتـي كـه     زني است سر به  نزد او رسيد، ديد كه  سوي او رفت تا به  شد و به
بـرم،   خدا پناه مي  گفت: از شما به صپيامبر  با او صحبت كرد، آن زن به صپيامبر
  كـنم، بـه   دارم، از شـما دوري مـي   گفت: من هم شما را از خود بدور مـي  صپيامبر
ايـن شـخص كيسـت؟      داني كـه  آن زن گفتند: مگر نمي  ي خود برگرد، مردم به خانه

 صاز شما خواستگاري كند، پيامبر  ول خدا است و آمدهگفت: خير، گفتند: اين رس
نشستند، سپس فرمـود: اي    ساعده بني  با همراهانش در سقيفه  كه بيررون رفت، تا اين

آوردم، و ايشان هم از آن  براي آنان آب مي  سهل! براي ما آب بياور، منهم با آن پياله
 خوردند. آب مي

نمايـد و   آن زن را براي ما بـازگو مـي  داستان   است كه ل و اين حضرت عايشه
بـود تـا آن سـخن را      آن زن تعلـيم داده   او بـه   نمايد كه نمي  اشاره  اين نكته  هرگز به

                                           
 700ش 6/196ابن حجر عسقالني  -و لسان الميزان 9245ش 7/89 ذهبي -ميزان االعتدال -1
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ايشان از آزادي بيان برخـوردار بودنـد و معـروف و مشـهور       كه بگويد، با وجود اين
 نمود. اشتباهات خود اعتراف مي  به  او بدون واهمه  است كه

 ل يق با بانو فاطمهارتباطي عم
 عبـارت بودنـد از:    چهار تا دختر داشـتند كـه   ل منين خديجهؤالم از ام صپيامبر
بـه جـز     عـنهن). گفتنـي اسـت كـه      اهللا ا (رضـي فاطمـه زهـر  و كلثوم  ام ،رقيه، زينب
به خانـه شـوهر    صقبل از آمدن عايشه به خانه آنحضرت ي آنها ، همهلفاطمه

 اولدر سـال   ،عايشـه  نكـاح از قبـل  يك سال  لحضرت رقيه؛ منتقل شده بودند
 يـا هشـت   ت وفهحدود به ترتيب  مكلثوم و ام هجري وفات كرد و حضرت زينب

، جهان را به درود گفتندزيستند و سپس در سال هشت و نهم هجري   با حايشه سال
 ،اي كه با همديگر داشـته باشـند   هيچ واقعه و برخورد ناراحت كننده  در اين برههاما 

 نشده است. ذكر 
در مورد او حضـرت   ،كه در راه خدا شهيد شد صزينب دختر بزرگ آنحضرت

  كند كه فرمود: را نقل مي صقول آنحضرت لعايشه
 .255F١»هی افضل بناتی أُصيبت فِیَّ «

 ».خاطر من مورد اصابت واقع شد  هكه ب من بود بهترين دختر او«
او را بسيار  صامبرپي ،متولد شده بود لدختري بنام امامه لاز شكم زينب 

كه به  هنگامي؛ خواند آورد و نماز مي داشت و به دوش گرفته به مسجد مي دوست مي
او را  ،شـد  كه از سـجده بلنـد مـي    و وقتي گذاشت را بر زمين مي اورفت،  سجده مي

                                           
ابوالمحاسن يوسف بن  -، معتصر المختصر4/47، و 4/46، و 2812ش 2/219حاكم  -المسترك -1

ابن حجر  -، فتح الباري2975ش 5/372احمد بن عمرو شيباني  -، اآلحاد و المثاني2/246موسي 
 .مبحث زينب دختر پيامبر 1/7بخاري  -ريخ الصغيرنقل از طحاوي، و التا  به 7/109عسقالني 
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256Fنهاد مي دوباره بر دوش

در   فرستادند كه صاي را براي پيامبر هديه  كه  روايت شده .1
 فرمود: صوجود داشت، پيامبربند  دنيك گرميان آن 

 ».ألدفعنها الی أحب أهلی إلی«

 ».دهم محبوبترين خاندان خود مي  را به آن«
دختر  آن را به امامه صولي آنحضرت ،اين نصيب عايشه خواهد شد :زنها گفتند

257Fبخشيد زينب

2. 
پـنج يـا   حـدود    كهبود اي فاطمه دوشيزه صبا آنحضرتواج عايشه ددر هنگام از

  عايشـه يك يا كمتر از يـك سـال بـا    و براي مدت  ،سال از عايشه بزرگتر بودشش 
در آمـد.   سال دوم هجري به همسري حضرت علـي  ي در نيمه ، زيراكرد زندگي 
و امـورات    جهيزيـه و مهيـا  بـراي عروسـي   او را كـه   كسـاني بـود    از جملـه عايشه 

  ما دستور دادند كه  هب صگويد: پيامبر مي ل دادند؛ عايشه ازدواجش را ترتيب مي
بـرديم و    خانـه   ببـريم، پـس او را بـه    منزل علي  سازيم و او را به  را آماده  فاطمه

با ليـف   مانبا دستهاي خودعنوان رختخوابش مها ساختيم، سپس   خاكي لطيف را به
  بـه بـراي پـذيرايي    كشمش و شربت را ،خرمابعد ، يمدرست كردرا بالش دو خرما 

كـه عروسـي    پخش كرديم؛ بايد بگويم  بوي عود را در اطراف خانهو  مهمانان داديم
اي كه فاطمه بعـد از عروسـي    خانهيادآوري است   الزم به .258F3ما نديدهرا بهتر از فاطمه 

آن ديـوار  در وسـط  ، و فقط يك ديوار با خانـه عايشـه فاصـله داشـت     ،به آن رفت
 .پرداختند آن با هم به گفتگو ميطريق بود كه گاهي از  اي پنجره

                                           
 -، سنن ابوداود543كتاب المساجد و مواضع الصالة ش -، صحيح مسلم516صحيح بخاري ش -1

كتاب  -و سنن دارمي 412كتاب النداء للصالة ش -امام مالك -، الموطأ917كتاب الصالة ش 
 .1359الصالة ش

، المعجم 9/254باب مناقب امامة  -هيثمي -لزوائد، مجمع ا24748ش 6/101مسند امام احمد  -2
 .1080ش 22/442طبراني  -الكبير

 .1911كتاب النكاح ش - سنن ابن ماجه -3
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در كتابهاي حديث هيچ واقعه صحيحي وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه مـادر   
هـاي   نگـاران و كتـاب   سـيرت تمـام    ، بلكـه ديگر كدورت داشته باشند و دختر با هم

تـرين   در كامـل   و عايشـه   ارتبـاط فاطمـه  كه  اجماع نظر دارند  بر اين مسألهاحاديث 
هـر دو هـم   بود، آنـان    شده  ن آن است، نمايش دادهطبيعت انساني خواها  شكلي كه

خـدمت  حضـرت فاطمـه    ، اينـك جهت بودند و به يكديگر محبت و عالقه داشـتند 
هاي خودش  در خانه شوهر با دستاو   كند كه آيد و از اين شكايت مي مي صپيامبر

خـدمت رسـول     بـه   ي اسـت كـه  كنيـز  و خواهـان خسته شده  رو ، از ايندكن كار مي
را نماينده خود كـرده    ، لذا عايشهرا نيافت صاتفاقاً آنحضرت است،  هآمد صاكرم

259Fبرگشتو 

1. 
رفتار خوب دختر با مادرش از اينجا بود كه وقتي مادران ديگر او را در مقابلـه بـا   

 ،او خواسته آنهـا را پـيش كـرد    ،عايشه به عنوان نماينده خدمت آنحضرت فرستادند
 فرمود: صآنحضرت

نَيَّةُ « ا بُ ؟ يَ بُّ ا أُحِ بِّنيَ مَ ِ  ».أَال حتُ

 ؟ »كسي را كه من دوست دارم تو دوست نداريمگر  م!دختر«
به اطالع را  صپاسخ پيامبرگشت و رببلي. سپس، نزد آنها جواب داد:  لفاطمه

260Fنپذيرفت باره برود، ولي اودوكه خواستند آنها از او . آنها رساند

2. 
بهتـر از فاطمـه بـه جـز پـدرش      هرگـز كسـي   «گويد:  عايشه در تعريف دختر مي

 .261F3»ام نديده

                                           
، سنن 2727كتاب الذكر و الدعاء ش -، صحيح مسلم5361كتاب النفقات ش -صحيح بخاري -1

 .2988كتاب الخراج ش -ابوداود
، سنن 2442كتاب فضائل الصحابة ش  -لم، صحيح مس2581كتاب الهبة ش -صحيح بخاري -2

 3944كتاب عشرة النساء ش -نسائي
 .2721ش 3/137طبراني  -المعجم االوسط -3
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 اواز  رفتـيم،  لام خـدمت عايشـه   عمـه   گويد: همـراه   جميع بن عمير تيمي مي
262Fفاطمه را. :چه كسي را از همه بيشتر دوست داشتند؟ گفت صآنحضرت :پرسيد

1 
قيـام و   ، وو رفت در تشريفات آمد  كهم ا همن كسي را نديد :گويد مي ل عايشه
وقتـي بـه خـدمت     باشـد   شـباهت داشـته   صآنحضـرت بـا  اطمه بهتر از فنشست 

فرمـود و پيشـاني فاطمـه را     كـامالً قيـام مـي    صآنحضـرت  ،آمد مي صآنحضرت
به خانه  صطور وقتي آنحضرت همين ،نشاند بوسيد و او را در جاي خودش مي مي

زد و او را در جـاي خـود    شد و بـر پـدر بوسـه مـي     بلند مي  ، فاطمهرفت فاطمه مي
263Fندنشا مي

2 . 
تـرين   از بـزرگ   كـه   حديث فضيلت اهل بيت را روايـت كـرده    عايشه  كه همچنان

  پـرده   بـا فاطمـه    از ارتباط عميق عايشه  گردد. حديثي كه محسوب مي  فضايل فاطمه
 است.  عمل آورده  از او تعريف و ثناگويي به  اندازه  تا چه  دارد كه برمي

پيش او بوديم حتي يك نفر از   همه صرما زنهاي پيامب :گويد حضرت عايشه مي
خـدا راه    آمـد قسـم بـه    روي ما مـي  روبه  ما از مجلس غايب نبود، در اين اثنا فاطمه

او   او را ديـد، بـه   صپيامبر  شباهت داشت، وقتي كه صراه رفتن پيامبر  رفتنش به
خوش آمد گفت، فرمود: مرحبا دخترم، و او را در طرف راست يا چپ خود نشاند، 

  شديد نمـود، وقتـي كـه     گريه  شروع به  گفت، فاطمه  فاطمه  چيزي به  پس مخفيانهس
او گفـت.    چيـزي را بـه    است، بار ديگر مخفيانـه   غمگين شده  ديد فاطمه صپيامبر

مـا    گفـتم: در ميـان همـه     فاطمـه   من بـه  صخنديد، در بين زنان پيامبر  فورا فاطمه
  اسـت، بـا وجـود ايـن بـاز گريـه        قـرار داده تنها شما را محرم راز خـود   صپيامبر

                                           
 -و المعجم الكبير 3874باب فضل فاطمة ش -، سنن ترمذي4744ش 3/171حاكم  -المستدرك -1

 .1008ش 22/403طبراني 
 -و المسترك 6953ش 15/403، صحيح ابن حبان 3872باب مناقب فاطمة ش -سنن ترمذي -2

باشند، اما  شرايط شيخين براي حديث صحيح مي  : اين حديث بنا به و گفته 4753ش 3/174حاكم 
 .5217باب ما جاء في القيام ش  -اند. سنن ابوداود آن دو اين حديث را گزارش نداده
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ي آن سـخن   دربـاره   از مجلـس بلنـد شـد، از فاطمـه     صپيامبر  كنيد؟! وقتي كه مي
 صپيامبر  رسول خدا را افشا نخواهم كرد، وقتي كه پرسيدم، گفت: من سرّ  محرمانه

  كـه  نمـايم  بر گردنت دارم ملـزم مـي    حقي كه  گفتم: شما را به  فاطمه  وفات كرد، به
  گفت: بلـي، اكنـون كـه     من بگوييد، فاطمه  شما گفت به  به  مخفيانه صپيامبر  آنچه
بـا مـن     محرمانـه   گـويم، بـار اول كـه    شما مـي   را به است آن  وفات كرده صپيامبر

خوانـد، ولـي امسـال     صحبت كرد فرمود: جبرئيل هرسال يكبار قرآن را براي من مي
باشد، از مخالفـت بـا امـر      كنم اجل نزديك شده مي دوبار قرآن را برايم خواند، فكر

باش، من بهترين پيشقدم براي شما هسـتم، وقتـي ايـن      خدا پرهيز كن و صبر داشته
ناراحتي مرا ديـد،   پيامبر  ديديد، وقتي كه  كردم همانطوري كه  خبر را شنيدم گريه

خـانم و    ضي نيستي كهاين را  ! مگر شما به با من فرمود: اي فاطمه  بار ديگر محرمانه
مـرا    كـه   گونـه  گفـت: لـذا خنديـدم همـان      ترين زنان مسلمانان باشيد! فاطمه محترم
264Fديديد.

1 
 در اين واقعـه  !آيد در اين حديث روابط مادر و دختر چقدر جالب و زيبا بنظر مي

دعـوا و    كـه شـود   مـي  از اينجـا ثابـت   ، لذاباشد مي لاواخر عمر حضرت فاطمه
 حتـي ي به روح پاك آنها نرسانيده بـود و  ا فدك كوچكترين صدمه اختالفات ميراث
 شيشه شفاف خاطر آنها را مكدر نمايد.     هتوانستنناراحتي خانگي 

 سازي از رواياتي ضعيف آگاهي
شـب حضـرت ام    در مسند ابن حنبل از همان شخص كه او بيان كرده بود كـه يـك  

بـا  روايـت   ،ي سـختي كشـيد  به خانه عايشه آمد و كار به برخـورد زبـان   لسلمه
 متن آن بدين صورت است: شده كهقسمتي اضافي گزارش 

                                           
 ، سنن2450كتاب فضائل الصحابة ش -، صحيح مسلم3624كتاب مناقب ش -صحيح بخاري -1

 .1621كتاب ما جاء في الجنائز ش  - و سنن ابن ماجه 3872كتاب المناقب ش -ترمذي
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وقتـي   ،رفـت  لبلند شد و به خانـه فاطمـه   لحضرت ام سلمه ،بعد از اين
به مشـوره   نيز  . فاطمهپيش او رفت به او گفت كه عايشه به تو بد و بيراه گفته است

 .ردرســانيد و شــكايت كــ صخــود را بــه خــدمت آنحضــرت حضــرت علــي
لـذا   .او مورد محبت پـدرت اسـت   ، پروردگار كعبه  سوگند بهفرمود:  صآنحضرت

حضـرت  را بـراي او بـازگو نمـود.     صبرگشت و سخن پيـامبر  نزد علي  فاطمه
  خواسـته عايشه جلوتر هر چه   كهكافي نبود همان (براي ناراحتي) آيا گفت:  علي

او گفتيـد:    شـما آمـد و شـما نيـز بـه      نزد  فاطمه  كه تا اينگفته بود؟ بود در مورد ما 
 265F1.او مورد محبت پدرت است ، پروردگار كعبه  سوگند به

اما با دقت نظـر   راند، و ثناگويي از او بحث مياين حديث در منقبت عايشه  ظاهر
ازواج مطهرات  تصويري زشت و ناهموار را از تا  بر آن بودهكه راوي  ي فهميدخواه

ضـعيف  را او علما   كه علي بن زيد تيمي است ،مليح جوِاين ه منبعنمايد، و ترسيم 
266Fشيعه هم هست اند و او قلمداد نموده

2. 
  كـه روايـت كـرده    عمر بن علي بن عمر بن علي بن حسينيحيي در مسندش از 

از اطاق عايشه بـه  بود و  صگاه خروجي پيامبر در محل زيارت  ي فاطمه : خانه گفته
شـد، از   براي خروج بلند مي صلذا هرگاه پيامبر ،شد خانه فاطمه يك پنجره باز مي

  بـه   فاطمـه   يافت، روزي اطالع يافت كه از احوال دخترش اطالع مي  طريق آن پنجره
بازار برويد و چيـزي را جهـت     خواهم به گفت: فرزندانم بيمار هستند و مي علي مي

  زي آورد؛ عايشهسا بازار رفت و چيزي را براي روشن  سازيد، علي به  روشنايي آماده
نمـود و    ها نگاه كرد و چراغ را نـزد آنـان مشـاهده    بدان  ي شب از آن پنجره در نيمه

                                           
 25030ش 7/130مسند امام احمد بن حنبل  -1
 .545ش 284-7/83تهذيب التهذيب  -2
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خواسـت   صاز پيامبر  روز فاطمه  رو صبح آن جرو بحثي ميان آنان واقع شد، از اين
267Fنيز دستور بستن آن را صادر نمود صرا ببندند، پيامبر  تا آن پنجره

1. 
عبداهللا اين دو نفر را كه راوي هستند عالوه بر اينكـه  ابن عبدالحميد و عيسي بن 

گيريم كـه نـزد اهـل فـن      .باشند ميهستند، شيعه هم و ضعيف از اعتبار ساقط شده 
اما ظاهر است كه شـهادت آنهـا در مـورد     باشد،(حديث) شيعه بودن سبب ضعف ن

 عايشه هيچ وقت مورد قبول نخواهد بود. 
 

                                           
هـ با تحقيقي  911نور الدين علي سمهودي متوفاي  -1/466وفاء الوفا بأخبار دارالمصطفي  -1

 لبنان. -بيروت -انتشارات: دار احياء التراث العربي محمد محيي اكدين عبدالحميد،
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 فصل چهارم
 ن تيممو قانو افكداستان  

مشكالتي پيش روي داشتند كه با مكـه كـامالً فـرق     ،مسلمانان وقتي به مدينه آمدند
  ، دسيسهكرد. در مدينه گروهي منافق به وجود آمده بود كه هميشه مشغول توطئه مي

 بودند. و مسلمانان عليه اسالم كاري  و فريب
ا هتك حرمت ؛ لذباشد آبرويش مي ،انسان ي اصلي و سرمايه ترين مهمبدون شك 

سر، حقيـر و   خيره و آبروريزي و پايمال نمودن شخصيت مردم، جز از جانب دشمنِ
با وفـا و بـا    ،دوستاني مخلص  در مدينه  كه گفتني است همچنان زند، سر نمي  مايه بي

دشمناني نفاق پرور، عـداوت پيشـه و غـدار نيـز بـه       ،محبت نصيب اسالم شده بود
از هـر    آنان بـا اسـتفاده    سازي عليه مسلمانان و دسيسه  خيانت به  كه آمده بود وجود

  ي آنـان بــود، بايـد گفـت كــه    اهتمامــات ويـژه   ممكــن باشـد، از جملـه    راهـي كـه  
و هتـك حرمـت   آبروريزانـه  دروغ و انتشـار خبرهـاي   تشهير وقايع  پراكني و شايعه

راسـتاي   در  كـه  رفـت، همچنـان   شمار مـي   هاي آنها به ترين اسلحه مسلمانان از قوي
 نمودند. فرسايي مي داخلي و جو و فرصتي مناسب قدمجنگي  هاي و انگيزهاسباب 

و عنايـت الهـي،    شد نمي مسلمانان اگر خداي ناخواسته توفيق الهي شامل حال و
  ي آنها بـه  بدكارانه ها كوششها و توطئه گرفت، حتما را در خود نمي صپيامبر اسالم
ساختند،  ور مي را شعله  ي اسالمي آشوب و فتنه هپيوست و در ميان جامع پيروزي مي

بـا  بلكه  كردند، شروع نمي تفرقه انداختن بين اصحابطريق  آنان كار خود را تنها از
ريـزي و نبـردي داخلـي كـار خـود را       هاي پيكار، خون سازي اسباب و انگيزه فراهم

 نمودند. پيگيري مي
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  تـوزان عليـه   آن كينـه   الشهايي كهي ت ترين نمونه ترين و زشت قبيح  جمله ازآري، 
  ، و بـا توجـه  افك يعني تهمت زدن به عايشه بود ي واقعه مسلمانان بدان قيام كردند،

 تـوزانِ  كينـه ايـن   انبزرگتـرين دشـمن  از  حضرت ابوبكر و حضرت عمر  كه اين  به
بنابراين براي بد نام كردن شاهزادگان بارگـاه خالفـت و    ،آمدند حساب مي  بهمنافق 

حرم نبوت يعني حضرت عايشـه و حضـرت حفصـه، بيشـترين حصـه كوششـها و       
 .هاي ناكام آنها در اين زمينه صرف شد توطئه

 نخست: داستان افك
كه در شعبان سال  داشتنداي بنام مريسيع  نجد چشمه ينزديكدر بني مصطلق ي  قبيله

احتمـال   رخ داد. چـون  مشركانپنجم هجري در كنار اين چشمه معركه مسلمانان با 
بـراي  از منـافقين   زيـادي جنگي خونين نخواهد بـود تعـداد    ،رفت كه اين جنگ مي

در اين سفر تعداد زيـادي  : كند ابن سعد روايت مي .شركت در اين نبرد بيرون آمدند
268Fشريك شده بودند ،از منافقين كه در هيچ جنگ ديگري شركت نكرده بودند

1. 
بـين ازواج   ،رفـت  مـي هـر وقـت بـه سـفري      صجلوتر گذشت كه آنحضـرت  

كـرد بـه شـرف همراهـي      ابت ميصقرعه بنام هر كدام ا ،كرد كشي مي مطهرات قرعه
نام مـن در    به  ها قرعه در يكي از غزوه«گويد:  مي  عايشهشد.  نايل مي صآنحضرت

 ».بيرون رفتم ص اهللا آمد و در خدمت رسول
دهاي گردن بنـد  بن ،عاريه گرفته بود لاز خواهرش اسماءرا بندي آعايشه گردن

چهـارده سـال    لشكستند. در اين زمان حضرت عايشـه  چنان ضعيف بود كه مي
ترين زيور براي زنان كاالي گران قيمت محسـوب   معموليسن سن داشت كه در آن 

 .د كه به اشتياق آن متحمل هر نوع زحمتي خواهند شدوش مي

                                           
 المريسيع.  اهللا غزوة رسول 2/63ابن سعد  -الطبقات الكبري -1

 است.  ي مريسيع در سال ششم رخ داده غزوه  قول صحيح  بر آن است كه
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ان كـه مـن در   كساني كه مسئول حمل كجاوه بودند، به اين گمـ « گويد: مي عايشه
كجاوه هستم، آن را برداشتند و روي شترم گذاشتند. قابل ذكر است كه زنـان در آن  
زمان، گوشت و وزن زيادي نداشتند. زيرا غذاي اندكي به اندازة سد رمق، ميـل مـي   
كردند. عالوه بر آن، من زن كم سن و سالي بودم. در نتيجه، آنها بدون اينكه متوجـه  

 ». برداشتند و بر شتر گذاشتند و شتر را بلند كردند و رفتند وزن كجاوه شوند، آنرا
  تا آنجـا كـه   منافقين چندين بار دست به شرارت زدند ،بازگشت از سفرخالل در 

شمشير بكشند و همـديگر را قتـل عـام    همديگر   عليهنزديك بود مهاجرين و انصار 
 .كنند

كـه خـدمت مـالي بـه      كردند اين تشويق مي  را بهانصار  (منافقين) اين افراد شرور
خـالي نماينـد و     ، و از پشتيباني خود شانهرا ترك كنند و مسلمانان اسالممهاجرين، 

  آشكارا گفت: ،عبداهللا بن ابي كه رئيس منافقين بود ديگر ياور آنان نباشند،

                          ):8منافقون(  

بايـد افـراد بـاعزّت و     ،بـه مدينـه برگشـتيم    )مصطلق از غزوه بني(اگر  :گويند مي «
 » اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بيرون كنند ،قدرت

ميـان    وقتي از اين آشوب ميان انصار و مهـاجرين اطـالع يافـت، بـه     آنحضرت
 انصار بيرون رفت و فرمود: 

لِ ا«  أَهْ وَ عْ الُ دَ ا بَ لِيَّةِ مَ َاهِ : »جلْ الَ مَّ قَ ُمْ «؟ ثُ أْهنُ ا شَ  ؟ »مَ

؟ آنگـاه،  »ماجراي آنها چيسـت «؟ سپس پرسيد: »چرا دعوت جاهليت، سر داده ايد«
را از كاري كه فرد مهاجر با انصاري كرده بود، باخبر ساختند. نبي اكرم  صآنحضرت
    :فرمود 

بِيثَةٌ « َا خَ إِهنَّ ا، فَ وهَ عُ  ».دَ

 ».را رها كند زيرا زشت و ناپسندند اين سخنان جاهليت«
  سپس دستور حركت را صادر نمود و مردم را از آن مكـان دور سـاخت، عبـداهللا   

بن ابي جلو كاروان رفت و سر راه پدرش ايستاد، وقتي پـدرش را ديـد،     پسر عبداهللا



 

 

164 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

دهم  نمي  جلوگيري نمود و گفت: اجازه  مدينه  لگام شترش را گرفت و از ورود او به
شـما ذليـل هسـتيد و محمـد عزيـز        اعالم داريد كـه   كه بشويد، مگر اين  رد مدينهوا

269Fباشد مي

1 . 
به پايـان رسـيد و بسـوي     صي رسول خدا غزوه  كه بعد از اين«گويد:  مي  عايشه

مدينه برگشت. شبي، نزديك مدينه (بعد از توقف) اعالم نمود تا لشـكر كـوچ كنـد.    
اجت از لشكر فاصله گرفتم. و بعـد از قضـاي   پس از اعالم كوچ، من براي قضاي ح

حاجت، بسوي سواري ام بر گشتم. در آنجا دست به سينه ام بردم و ناگهان متوجـه  
شدم كه گردن بندم كه از مهره هاي يمني شهر ظفار ساخته شده بود، از جايش جدا 

ع شده و افتاده است. براي پيدا كردن آن، دوباره برگشتم. جستجوي گردن بنـد، مـان  
يابـد،   ي خود را مي قبل از حركت كاروان، گمشده  ايشان يقين داشتند كه». رفتنم شد

منتظـرش    را با كسي در ميان نگذاشت و از آنان نخواست كـه   همين خاطر مسأله  به
و كساني كه مسئول حمل كجاوه بودند، به اين گمـان كـه مـن در    «گويد:  بمانند. مي

وي شترم گذاشتند. قابل ذكر است كه زنـان در آن  كجاوه هستم، آن را برداشتند و ر
زمان، گوشت و وزن زيادي نداشتند. زيرا غذاي اندكي به اندازة سد رمق، ميـل مـي   
كردند. عالوه بر آن، من زن كم سن و سالي بودم. در نتيجه، آنها بدون اينكه متوجـه  

ردند و رفتند. بعد وزن كجاوه شوند، آنرا برداشتند و بر شتر گذاشتند و شتر را بلند ك
از اينكه سپاه، حركت كرد و رفت، من گردنبنـدم را پيـدا كـردم. و هنگـامي كـه بـه       
منزلگاه خود رسيدم، كسي آنجا نبود. به گمان اين كه آنها بزودي متوجه گـم شـدن   

گردند، به منزلگاه خود، بازگشتم. آنجا نشسته بودم كه خـواب   شوند و بر مي من مي

                                           
، صحيح 3315ي (المنافقون) ش تفسير سوره -، سنن ترمذي2/65ابن سعد  -الطبقات الكبري -1

نسائي   است در حالي كه  ي مريسيع بوده در غزوه  اين واقعه  اند كه ي اينها ترجيح داده ري. همهبخا
ي (منافقون)  تفسير سوره -نسائي -است(السنن الكبري  ي تبوك بوده در غزوه  معتقد است كه

آن نگاران بر  تمامي سيرت  كه اين  به  باشد، با توجه تر مي . قول اول صحيح 11597ش 6/491
 اند. اجماع نظر داشته
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سلمي ذكواني كه مسئول بررسـي  صفوان بن معطل  خواب رفتم.و  بر من غلبه نمود
اي را  منزل سپاه بود، هنگام صبح به جايگـاه مـن رسـيد و سـياهي انسـان خوابيـده      

إنا هللا اسـترجاع (  مشاهده نمود. وي قبل از نازل شدن حكم حجاب، مرا ديده بود. با

باند و پايش را بـر  گفتنش از خواب بيدار شدم. او شترش را خوا) وإنا إليه راجعون
زانوي شتر گذاشت و من سوار شدم. آنگاه مهار شتر را گرفت و براه افتاد تـا اينكـه   

 .270F1»به لشكر كه هنگام ظهر براي استراحت، توقف كرده بود، رسيديم
  بيشتر اوقات براي كسـاني بـه    باشد كه مي  اين همان تصوير واقعي براي آن حادثه

  رونـد، حتـي در عصـر امـروز هـم كـه       مسـافرت مـي    بهتنهايي   به  آيد كه وجود مي
و انـواع مختلفـي از وسـايل مسـافرت،       اوج خود رسيده  هاي تكنولوژي به پيشرفت

 شوند. است از اين نوع تهمتها واقع مي  ي وجود در آورده عرصه  كوچ و ارتباط را به
آن  ،رت عايشـه حض براي  توز و داراي بغض و كينه منافقان كينه  آنچه  كه ديگر اين

تـاريخ    اي نيست كـه  آاليش جعل نمودند، تنها نمونه دامن، متقي و پاك و بي زن پاك
قـبال در ميـان بنـي      بازپخشي اسـت بـراي آنچـه     آن واقعه  باشد، بلكه  خود ديده  به

 بود.  وجود آمده  به» سيتا«اسراييل براي مريم بتول و در ميان ديانت هندوها براي 
بيمـاري    بـه   اي يافت، و با توجـه  آن دشمن خدا از آن ماجرا روزنه يعبداهللا بن اب

ي افـك   بـازگويي و شـايعه    بود بـه   كرده  در ساختار بدنش النه  نفاق و حسادتي كه
و ياوارنش با انتشار اين دروغ و تهمت خود  كرد ميو اين را هر جا پخش پرداخت 

دستهايشان  ،ن نيك دل اين را شنيدندمسلمانا  ساختند، هنگامي كه او نزديك مي  را به
  خداوند متعال از هر عيب و ايرادي پاك و منـزه  و گفتند: را بر گوشهايشان گذاشتند

 اين بهتان و تهمتي سترگ است.   است و براستي كه
شنوي مردم در مورد  روزي زن ابو ايوب انصاري به او گفت: ابو ايوب! مگر نمي

 گويند؟ عايشه چه مي

                                           
 .4141كتاب االفك ش  -صحيح بخاري -1
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اش دروغ است. ام ايوب! اگر تو بودي اين  شنوم. اما همه گفت: بله، ميابو ايوب 
 كردي؟ كار را مي

 شدم. گاه مرتكب چنين عملي نمي گفت: نه به خدا سوگند هيچ
 ابو ايوب گفت: مسلماً عايشه از تو بهتر است!

271F

1 
 حسان بن ثابت، حمنـه هاي  نام  بهدر مدينه ديگر عالوه بر عبداهللا ابن ابي سه نفر 

در حالي كه  ،بنت جحش و مسطح بن اثاثه در ساختن و پرداختن افك شريك بودند
  ننمـوده   را با چشم سرشان مشـاهده   و حادثه از اينها دو نفر اولي در اين سفر نبودند

او فقـط از بـد    ،توجهي نداشـت  )نعوذ باهللا(حضرت حسان به صحت واقعه  بودند.
و از ما  اند آمدهبه خانه ما  بيگانگانكه چرا برد او ناراحت بود  نامي صفوان لذت مي

 صفوان شعري بدين منوال سرودند:  هستند، او در اهانت بهعزيزتر 
 وابن الفريعة اميس بيضة البلد      اميس اجلالبيب قد عزو او قد كثروا   

ابـن    اند، در حالي كـه  اند و فراوان گشته عزت دست يافته  بيگانگان به  بينم كه مي«
272F».است  شهروند اصلي، عزتش را از دست دادهعه (حسان) فري

2 
كرد كه با ايـن كـار حضـرت     ميبنت جحش فكر  زينب حمنه خواهر ام المؤمنين

 كند. شدن را براي خواهرش فراهم مي دهد و موقعيت بزرگ عايشه را شكست مي
ايـن    به  چگونه  نمايد كه و هر كسي از آن تعجب مي تعجب استجاي مسطح  اما

اينكـه از  و بـود   يكي از خويشاوندان حضرت ابوبكر در حالي كه  مر قيام نمودها
 كرد.  بخشش و سخاوت او امرار معاش مي

  تر از تهمتي نيست كه تر و زخمناك چيزي سخت  طور ويژه  براي دختران جوان به
، گيرد زند و محبوبش را از او مي گيرد و پايگاهش را بر باد مي شهرت او را هدف مي

او يـا از    شـود كـه    گرفتهانساني نيك و آبرودار سوي   به  نشانه  كه تر از آن اين سخت

                                           
 2/114، و تاريخ الطبري 4/268ابن هشام -السيره النبويه  --1
 . 163/ 4، و البداية و النهاية4/270ابن هشام  -، السيرة النبوية2/115تاريخ الطبري  -2
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گيرد. تا آن وقت مـريم اسـالم    يا از فرط ناراحتي آتش ميو شود  شرم و حيا آب مي
اتفاقاً يك شب با مادر مسطح براي قضاي حاجت از آبادي  ،از آن وقايع بي خبر بود

من از اين شايعات، هيچ اطالعي نداشتم تا اينكه گويد:  ، ميرفت داشت به بيرون مي
در دوران نقاهت، من و ام مسطح براي قضاي حاجـت، بـه مناصـع (محـل قضـاي      
حاجت) بيرون رفتيم. گفتني است كه ما فقط شبها براي قضاي حاجت، بيـرون مـي   

م و رفتيم. و اين زماني بود كه هنوز در نزديكي خانه هايمـان توالـت نسـاخته بـودي    
براي قضاي حاجت، مانند عربهاي نخستين، از خانه ها دور مي شديم و فاصله مـي  

مسطح مي رفتيم كه چادر ام مسطح زير پايش گير كرد و به زمـين   گرفتيم. من و ام
افتاد. در اين هنگام، گفت: مسطح، هالك شود. من به او گفتم: چه سخن بدي بزبان 

ر حضـور داشـته اسـت، ناسـزا مـي گـويي؟ ام        آوردي. آيا به مردي كه در غزوة بد
مسطح گفت: اي فالني! مگر سخنانشان را نشنيده اي؟ و اينجا بود كه مرا از سخنان 

 اهل افك، مطلع ساخت.
با شنيدن اين سخن، بيماري ام افزايش يافت. هنگامي كه به خانه  برگشتم، رسول 

؟ گفتم: بـه مـن   »استبيمار شما چطور «نزد من آمد و سالم كرد و گفت:  صخدا
اجازه دهيد تا نزد والدينم بروم. هدفم اين بود كه از پـدر و مـادرم اصـل مـاجرا را     

هم به من اجازه داد. پـس   صجويا شوم و نسبت به آن، يقين پيدا كنم. پيامبر اكرم
نزد والدينم رفتم و سخنان مردم را براي مادرم بازگو نمودم. مادرم گفت: اي دخترم! 

ي مردي باشد و هووهايي  بر خودت آسان بگير. زيرا زني زيبا كه در خانه اين امر را
عليـه او سـخنان زيـادي     داشته باشد و آن مرد هم او را دوست داشته باشد، هووهـا 

273Fگويند مي

1. 
  بـه خـودش را    بود تصميم گرفت كه  بدان آراسته  بر اثر غيرت شديدي كهيكبار  

 چاه بيندازد تا بميرد. 

                                           
 .4141قصة االفك ش -صحيح بخاري -1
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و گفت: پـاك و   سوگند ياد كرد ،از اين هجوگويي حسان مطلع شد صفوانوقتي 
بـه خـدا قسـم مـن تـا كنـون هـيچ زنـي را          باشد، همتا مي بي  است خدايي كه  منزه

ام و با ناراحتي شمشير را بر دست گرفت و به جستجوي حسان بيرون شـد   نبوسيده
 :و اين شعر را خواند

 اذا هوجيت لست بشاعر غالم        تلقَّ ذباب السيف عني فإنی 

»وقتي هجو شـده باشـم    كههستم  ينوجوان ، مناين شمشير را از من بگيررش ب، 
 ».شاعر نيستم

بـه بارگـاه نبـوي     از شمشيرش حسان را اسير كـرد، او را   صفوان وقتي با استفاده
حسان و صفوان بن معطل را احضار نمود. ابـن معطـل    آنحضرت، حاضر گردانيد

اسـت، لـذا     خدا! حسان مرا آزار داد و در هجو مـن شـعر سـروده   گفت: اي رسول 
حسـان گفـت: آفـرين اي      بـه  صوارد نمودم. پيامبر  خشمگين گشتم و بر او ضربه

اسـالم رهنمـون     خداوند آنان را به  دهيد كه حسان! آيا كساني را مورد هجو قرار مي
رفتـار   ، خـوش  ما رسـيده ش  به  است! سپس فرمود: اي حسان! در برابر آنچه  گردانيده

گويـد:   شما بخشـيدم. ابـن اسـحاق مـي      را به باش. حسان گفت: اي رسول خدا! آن
  بـه   امروز در مدينـه   ، بيرحاء كه ضربه در عوض آن محمد بن ابراهيم گفت: پيامبر

بيرحاء در اصـل    ، گفتني است كهبه حسان عنايت كردمشهور است،    جديله كاخ بني
نيـز   صبخشـيد و پيـامبر   صآل پيامبر  را به آن  بن سهل بود كه  حهابوطل  متعلق به

274Fحسان عطا نمود  را به آن

1. 
امـا بـاز هـم     طور كامل مبري بـود،   از تمام آن اتهامات بهام المؤمنين  بدون شك

و ضروري الزم امر   و تفحص در اين زمينهتحقيق  ،براي بستن دهان انسانهاي شرور
با افتراق همسرش مشورت   در رابطه م ي و اسامهحضرت علبا  صبود. آنحضرت

                                           
 .4/163و البداية و النهاية  2/272م ابن هشا -السيرة النبوية -1
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! او خـانواده  گفـت: اي رسـول خـدا    صاسامه در پاسخ به پرسش پيـامبر  .نمود؛
 دانيم.  باره نمي توست. به خدا سوگند جز خوبي چيز ديگري در اين

! خداوند تو را در صطالب نيز پرسيد. او پاسخ داد: اي رسول خدا از علي بن ابي
نداده. زنان زيادي غير از او وجود دارد، اما از كنيزك در اين زمينه بپـرس  تنگنا قرار 

 تا به تو حقيقت را بگويد.
اي كه تو را  كنيزك را خواست و از او پرسيد: آيا در عايشه چيزي ديده صپيامبر

وجود آمـدي امـري بعيـد و      ي به قضيه  كه اين  به  دچار شك و ترديد كند؟ (با توجه
را درك نكرد، و احساس كرد  صال پيامبرهدف از سؤ رسيد، بريره مي نظر  محال به

 كند) ال ميسؤاز او   امورات خانه  ايشان راجع به  كه
ام كه  گفت: نه، قسم به خدايي كه تو را به حق برانگيخته است، چيزي از او نديده

سن و سـال اسـت. در كنـار آرد خـوابش      پوشي كنم. جز اين كه او دختري كم چشم
 خورد. آمد و آرد را مي برد. بنابراين گوسفند مي يم

اي او گفـت:   ؟پرسيدال سؤاز او  و روشن صريح يبا الفاظ صسپس پيامبر خدا
به خدا قسم همچنان كه طـال سـاز    كنم، ! چشم و گوشم را حفظ ميصرسول خدا
275Fشناسم طور مي او را همين نيز من شناسد، طال را مي

در بعضـي روايـات آمـده كـه      .1
گفـت: سـخن راسـت و واقعـي را در خـدمت       زد و مـي  مـي را   بريرهرت علي حض

مردم فهميدند كه عايشـه از او   از اين تشدد حضرت علي بدار.  عرضه صپيامبر
در زمان حكومتشان يكي از الزامـاتي كـه بـر    هم بني اميه و . است  هآزرده خاطر شد

همـان وقـت بـا نهايـت      اما امام زهـري در  ،بود  مسأله همين ،زدند حضرت علي مي
 دليري اين را رد نمود.

                                           
و الكفاية  5/385بيهقي  -، شعب االيمان2/559  ، مسند اسحاق بن راهويه18/95تفسير الطبري  -1
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حضرت زينب ادعاي برابري با عايشـه را داشـت و خـواهرش    تنها از بين هووها 
نظريـه   صبنـابراين آنحضـرت   ،حمنه در ساختن و پرداختن اين قضيه شريك بود

 اي؟ داني، چه ديده پرسيد: زينب! چه ميجويا شد و زينب را 
كـنم. بـه خـدا     ! چشم و گوشم را حفـظ مـي  صزينب پاسخ داد: اي رسول خدا

 ام. سوگند به جز خوبي چيز ديگري از او نديده
كامل شد. اكنون مطمئن شده بـود كـه شـايعه هـيچ اساسـي       صتحقيقات پيامبر

 ندارد. به مسجد رفت و در ميان انبوه جمعيت سخن گفت:
ام  دهآورد كـه آزارش بـه خـانوا    چه كسي مرا در مورد مردي معذور به شمار مـي «

ام. ضـمناً   ام به جز خوبي چيز ديگري نديـده  رسيده است. به خدا سوگند از خانواده
اند كه به جز خوبي چيز ديگري از او سراغ ندارم.  در مورد مردي اين شايعه را گفته

 ».آمد ام نمي او به جز همراه با من، به خانه
ورد او معـذور  برخاست و گفت: من تو را در م سعد بن معاذ ،ريس قبيله اوس

زنـيم و اگـر از بـرادارن     ي اوس است، ما گردنش را مـي  دانم. اگر آنمرد، از قبيله مي
معركـه آرايـي   خزرجي ماست، شما دستور دهيد تا ما دستور شما را اجـرا نمـاييم. (  

اوس و خزرج و دشمني با همديگر نسل در نسل وجود و ادامه داشت. اسالم آمد و 
بـا  و اما آن آتش تا آن وقت هنوز زير خاكستر زنـده بـود    ،كن كرد اين فتنه را ريشه

 ).شد ور مي كوچكترين حركتي شعله
بعد از اين گفت و شنود، سردار خزرج، سعد بن عبـاده كـه قبـل از ايـن، مـردي      

اش گل كـرد، برخاسـت و گفـت: دروغ     نيكوكار بود اما در اين لحظه، تعصب قومي
ش را داري.  ا رساني و نه توانايي كشـتن  قتل ميگويي. سوگند به خدا، نه او را به  مي

در اين هنگام، اسيد بن حضير برخاست و گفـت: واهللا، دروغ ميگـويي. سـوگند بـه     
ي  كني. اينجا بود كـه قبيلـه   كشيم. تو منافقي كه از منافقان، دفاع مي خدا كه او را مي

اسـتند بـا   باالي منبر بود، خو صاوس و خزرج برآشفتند و در حالي كه رسول خدا
از منبـر پـايين آمـد و     صي اين وضع، رسول خدا يكديگر درگير شوند. با مشاهده
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نيز سـكوت   صآنها را به آرامش دعوت كرد. تا اينكه خاموش شدند و رسول خدا
 .  كرد

گويد: در حالي كه پدر و مادرم كنارم نشسته بودنـد و مـن گريـه     مي لعايشه
خواست. به او اجـازه دادم. بعـد از اينكـه     ي ورود كردم، يك زن انصاري، اجازه مي

وارد خانه شد، نشست و با من شروع به گريه كرد. ما در حال گريسـتن بـوديم كـه    
نشست در حالي كه از تـاريخ شـروع     كنار من) وارد شد و ( صناگهان رسول خدا

اين سخنان، كنارم ننشسته بود و يك ماه هم چيزي در مورد من به وي وحي نشـده  
 بعد از نشستن، شهادتين خواند. سپس فرمود: صسول خدابود. ر

تِ أَملَْ « نـْ إِنْ كُ ئُكِ اهللاَُّ، وَ ِّ ـيُربَ يئَـةً فَسَ نْتِ بَرِ إِنْ كُ ا، فَ ذَ كَ ا وَ ذَ نْكِ كَ نِي عَ غَ لَ هُ بَ إِنَّ ، فَ ةُ ائِشَ ا عَ ـتِ يَ مْ

بْدَ إِذَ  عَ إِنَّ الْ ، فَ يْهِ تُويبِ إِلَ ي اهللاََّ، وَ رِ فِ تَغْ ، فَاسْ نْبٍ يْهِ بِذَ لَ ، تَابَ اهللاَُّ عَ بِهِ ثُمَّ تَابَ نْ َفَ بِذَ رتَ  ».ا اعْ

اي عايشه! در مورد تو به من چنين سخناني رسيده اسـت. اگـر تـو پـاك و بـي      «
ات را اعالم خواهد كرد. و اگر مرتكـب   پاكي و بي گناهي گناهي، بزودي خداوند

. زيرا اگر بنده، طلب مغفرت كن و بسوي او رجوع نما اي، از خداوند گناهي شده
هنگـامي كـه   ». پـذيرد  اش را مـي  به گناهش اعتراف نمايد و توبه كند، خداوند توبـه 

سخنانش را به پايان رسانيد، اشك در چشـمانم خشـكيد طوريكـه     صرسول خدا
 شد. اي هم يافت نمي قطره

را بده. گفت: سـوگند بـه خـدا،     صبه پدرم گفتم: از طرف من جواب رسول اهللا
 چه بگويم. صرسول خدا دانم به نمي

پاسخ دهيد. گفت: سـوگند بـه    صبه مادرم گفتم: شما از طرف من به رسول اهللا
 چه بگويم. صدانم به رسول خدا خدا كه من هم نمي

دانستم، گفـتم:   من كه دختر كم سن و سالي بودم و (تا آن زمان) قرآن زيادي نمي
انـد   ايد و در قلبتان جاي گرفته دانم كه شما سخنان مردم را شنيده به خدا سوگند، مي
ايد. در نتيجه، اگر به شما بگـويم: مـن بـي گنـاه و پـاكم و خـدا        و آنها را باور كرده

كنيد. و اگر به گناهي اعتراف نمايم ـ و   داند كه من بي گناهم، سخن مرا باور نمي مي
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ال مـن  نماييد. بخدا سوگند، مث داند كه من  بي گناهم ـ شما مرا تصديق مي  خدا  مي
 و شما مانند پدر يوسف است كه فرمود: 

                   :276)18(يوسفF1 

و ناشكري و  ،زيبائي آن را نيااليد ،صبري كه جزع و فزع( ،صبر جميل است«
بايد از او و تنها خدا است كه  )ناسپاسي اجر آن را نزدايد و به گناه تبديل ننمايد.

 »گوئيد اي كه مي ياري خواست در برابر ياوه رسواگرانه

 انگيزي اين فتنهماوراي اهداف منافقين در 
 كردند: سترگ اهداف ذيل را دنبال مي  منافقين از ماوراي اين فتنه

ا و بد نام كردن آنهـ  )نعوذ باهللا( و ابوبكر صديق صاكرم ) اهانت به پيامبر1( 
 حرم مباركشان.  حرمتي به مال نمودن ناموسشان و بياز پاي  با استفاده

 .در خانواده نبويو اختالف تفرقه ايجاد ) 2(
و پاشيدن بـذر  برادري و قوت اجتماعي اسالم  ،اتحادريزي  هم  و به فروپاشي) 3(

  اختالف در درون اتحاد اخوت اسالمي.
  زي دست يافتند و بـه پيرو  بههمه اين مقاصد  آنان در  ظاهر امر بيانگر اين بود كه

و اوضاع طوري بـود كـه بايـد زبـان      ي تحقق بخشيدند اهداف و آرزوي خود جامه
و  را از واقعيت كنار زند و ابر را از روي حقيقت دور سـازد   و پرده غيب گويا شود

: بخدا سـوگند! قبـل از   گويد باالخره زبان غيبي به گفتن در آمد، حضرت عايشه مي
جايش بلند شود و كسي از اهل خانه از خانه، بيـرون رود،  از  صاينكه رسول خدا

وحي نازل گرديد و همان سختي و دشواري حالت وحـي، وي را   صبر آنحضرت
هـاي مرواريـد از    فرا گرفت طوريكه در روز سرد زمستاني، قطرات عرق مانند دانـه 

 بدن مباركش سرازير گشت.

                                           
 است.  هاي صحيح آمده طور مفصل در كتاب  ي افك به واقعه -1
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حالت وحي با تبسـم   بعد از برطرف شدن صنخستين كلماتي را كه رسول خدا
 :به زبان آورد، اين بود كه به من گفت

أَكِ اهللاَُّ« دْ بَرَّ ي اهللاََّ، فَقَ َدِ ، امحْ ةُ ائِشَ ا عَ  ».يَ

 ».ات را اعالم نمود اي عايشه! خدا را سپاس بگوي، زيرا خداوند، برائت و پاكي«
 و اين آيات را تالوت نمود: 
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 )24-11(نور:
پرداختـه و سـرهم    )المـؤمنين  ام ،دربـاره عائشـه  (كساني كه اين تهمت بزرگ را  «

 ،اما گمان مبريد كه اين حادثه برايتان بد است ،گروهي از خود شما هستند ،اند كرده
منافقان كوردل  :چرا كه .ن استو خير شما در آ(بلكه اين مسأله برايتان خوب است 

و عظمت رنجديـدگان را هويـدا    ،و كرامت بيگناهان را پيدا ،از مؤمنان مخلص جدا
آناني كـه دسـت بـه چنـين      .آورد لوح را به خود مي برخي از مسلمانان ساده ،كند مي

سـهم خـود را از مسـؤوليت و     ،هر يك به اندازه شركت در اين اتّهام ،اند گناهي زده
هر كدام از آنان به گناه كاري كه كـرده اسـت گرفتـار     )ت آن خواهد داشت ومجازا

بخـش عظيمـي از آن را بـه     )سردسته آنان در اين توطئه بوده و(و كسي كه  ،آيد مي
چـرا هنگـامي كـه ايـن        .عذاب بزرگ و مجازات سـنگيني دارد  ،عهده داشته است

سبت به خود گمان نيك بودن بايست مردان و زنان مؤمن ن نمي ،شنيديد تهمت را مي
ايـن تهمـت بـزرگ آشـكار و روشـني       :را نينديشند و نگويند )و پاكدامني و پاكي(

چهار شـاهد را حاضـر بياورنـد تـا بـر       )موظّف شوند(بايست آنان  چرا نمي    ؟ است
آنان برابر حكم  ،آوردند اگر چنين گواهاني را حاضر نمي ؟سخن ايشان گواهي دهند

اگر تفضّل و مرحمت خدا در دنيـا      .بودند )مستحقّ تازيانه خوردنو (خدا دروغگو 
هر آينـه   ،شد شامل حال شما نمي )با مغفرت(و در آخرت  )با عدم تعجيل عقوبت(

عذاب سخت و بزرگـي گريبانگيرتـان    ،به سبب خوض و فرو رفتنتان در كار تهمت
ـ   )شد عذاب گريبانگيرتان مي(    .گرديد مي ه اسـتقبال ايـن شـايعه    در آن زماني كـه ب
كرديـد كـه    و با دهان چيزي پخش مي ،قاپيديد رفتيد و آن را از زبان يكديگر مي مي

 ،مسأله ساده و كـوچكي اسـت   ،برديد اين و گمان مي ،علم و اطّالعي از آن نداشتيد
چـرا      .)و مجـازات سـختي بـه دنبـال دارد    (در حالي كه در پيش خدا بـزرگ بـوده   

ما را نسزد كـه زبـان بـدين تهمـت      :گفتيد مي ،شنيديد ه آن را ميبايستي وقتي ك نمي
اين كه اگـر   ،كند خداوند نصيحتتان مي    !اين بهتان بزرگي است !اهللا سبحان ،بگشائيم
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و خويشتن را آلوده چنـين معصـيتي   (نكند هرگز چنين كاري را تكرار كنيد  ،مؤمنيد
خداوند آيـات      .)سازگاري نداردچرا كه ايمان راستين با تهمت دروغين سر  .سازيد

است و از (و خدا بس آگاه  ،دارد را براي شما بيان مي )احكام واضح و روشن خود(
و بـه  (و حكـيم اسـت    )نيازهاي شما و عوامل بدي و خوبي زندگيتان باخبر اسـت 

گمـان كسـاني كـه     بـي     .)كنـد  مقتضاي حكمتش احكام و قوانين را برايتان وضع مي
ايشان در  ،در ميان مؤمنان پخش گردد )همچون زنا(ند گناهان بزرگي دار دوست مي

عواقب شوم و آثار (داند  خداوند مي .شكنجه و عذاب دردناكي دارند ،دنيا و آخرت
    .)ابعاد مختلف پخش گناهان و پلشتيها را(دانيد  و شما نمي )مرگبار اشاعه فحشاء را

 )نسـبت بـه شـما   (و اگر خداوند  ،شد اگر فضل و رحمت الهي شامل حال شما نمي
آن چنان مجازات بزرگ و كمرشكني در برابر تهمت زنا (  ،داشت مهر و محبت نمي

اي مؤمنـان     .)كرد كرد كه زندگيتان را تباه مي المؤمنين برايتان در دنيا تعيين مي به ام! 
بـه گـام   چـون هـركس گـام     ،راه نرويد و به دنبال او راه نيفتيـد  ،گام به گام شيطان

چـرا كـه    .)گـردد  مرتكب پلشتيها و زشتيها مي(شيطان راه برود و دنبال او راه بيفتد 
اگـر تفضّـل و    .رانـد  فرمـان مـي   )خوانـد و  فرا مـي (شيطان تنها به زشتيها و پلشتيها 

 )بـا آب توبـه   ،از كثافت گناه(شد هرگز فردي از شما  مرحمت الهي شامل شما نمي
بـا توفيـق در    ،از كثافـات سـيئات  (هر كه را بخواهـد   ولي خداوند ،گرديد پاك نمي
آگاه  )و ،هر سخني(و خدا شنواي  ،گرداند پاك مي )و با پذيرش توبه از او ،حسنات

نبايد سـوگند   ،كساني كه از شما اهل فضيلت و فراخي نعمتند    .است )از هر عملي(
اجران در راه بخورند اين كه بذل و بخشش خود را از نزديكـان و مسـتمندان و مهـ   

به علّت اين كـه در مـاجراي افـك دسـت داشـته و بـدان دامـن        (گيرند  خدا باز مي
داريد كه خداونـد شـما را    مگر دوست نمي .بايد عفو كنند و گذشت نمايند .)اند زده

شما  ،پوشي فرمايد همان گونه كه دوست داريد خدا از لغزشهايتان چشم(  ؟بيامرزاد
و  ،)اديده بگيريد و به اين گونه كارهاي خيـر ادامـه دهيـد   نيز اشتباهات ديگران را ن

پس خويشتن را متأدب و متّصف به آداب و اوصـاف  (خدا آمرزگار و مهربان است 
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 )از هرگونـه آلـودگي و  (خبـر   كساني كـه زنـان پاكـدامن بـي        .)آفريدگارتان سازيد
ا دور و عـذاب  در دنيـا و آخـرت از رحمـت خـد     ،سازند ايماندار را به زنا متّهم مي

در آن روزي كه عليه آنان  )آنان عذاب عظيمي دارند(. )اگر توبه نكنند(دارند  عظيمي
 ». دهند اند گواهي مي زبان و دست و پاي ايشان بر كارهائي كه كرده

تشـكر كـن.    صگويد: مادرم به من گفت: بلند شـو و از رسـول خـدا    مي  عايشه
 كنم. خدا، از كسي ديگر، تشكر نميشوم و بجز  گفتم: بخدا سوگند، بلند نمي

  در اين دسيسه  ي كهبعد از آن طبق قانون لطمه به حيثيت به هر كدام از سه مجرم
277Fهشتاد ضربه شالق زده شد.شركت داشتند، 

1  
جرمش در تعريف  ي حسان براي كفاره  كه  كردهابن اسحاق در سيرت حسان ذكر 

278Fسرودرا  يعايشه چند شعرو تمجيد از 

  كـه   از مسروق آمـده  روايت بخاريدر . و 2
حسـان پـيش او اسـت و غزلـي را       رفتيم ديديم كه  منين عايشهؤالم گويد: خدمت ام

  ، و اين بيت جزو آن غزل بود:خواند مي برايش
نُّ بريبةٍ       وتُصبِح غرثَي من حلوم الغوافل  حصانٌ رزانٌ ما تُزَ

                                           
كتاب تفسير القرآن و  4141، كتاب المغازي ش2661كتاب الشهادات ش -صحيح بخاري -1

كه در ديگر كتابهاي حديث  اي اضافي چيزهاي 2770كتاب التوبة ش -، صحيح مسلم4750ش
ايم، در تطبيق روايات و ترتيب وقايع و مطالب  تفسير سوره گرفته 8روايت شده از فتح الباري جلد 

 ايم. از ابن حجر تقليد نمودهنيز 
 : از جمله -2

 عقليـــة حـــي مـــن لـــؤي بـــن غالــــب 
ـــب اهللا مه ــد طيـــ ــة قــ ـــمها  ذبــ  خيــ

ــتم    ــد زعم ــذي ق ــت ال ــد قل ــت ق ــإن كن  ف
ــرتي   ــت و نصـ ــا حييـ ــف وودي مـ  و كيـ

 رتــــب عـــال علـــي النـــاس كلهـــم  لـــه
 

 كـــرام المســـاعي مجـــدهم غيـــر زائـــل 
 و طــــهرها مــــن كـــل ســـوء و باطـــل
ــاملي    ــي انـ ــوطي الـ ــت سـ ــال رفعـ  فـ

ــول اهللا ــل   آلل رســـ ــن المحافـــ  زيـــ
 ســــورة المتطــــاول  تقاصـــــر عنـــــه

 

 .4/273ابن هشام  -لنبويةالسيرة ا
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شـود، و از خـوردن    متي متهم نمـي هيچ ته  به و است ربا وقا وپاكدامن و   عفيفه«
 ».كند گناهان اجتناب و پرهيز مي گوشت بي

امـا تـو اينطـور     ،اين درست اسـت  :حضرت عايشه وقتي اين شعر را شنيد گفت
 . )اشاره كرد كه او در قضيه تهمت شريك بوده است  اين مسأله  (به 279F1.نيستي

 ي افك در برابر حادثه »يرووليم م«خاورشناس  موضع
در بيـان  واقعـه افـك مرتكـب اشـتباهات      » آف محمـد  الئـف «كتاب وير در وليم م

توانايي بازگويي اشتباهاتي كه اين كتاب  ،تاريخي و ادبي عجيب و غريبي شده است
با ذكر يك اشتباه تاريخي و ادبي او ، لذا نداردي اشتباهات تاريخي و ادبي او را  همه

 كنيم.  به عنوان مثال كفايت مي
  ،لشكر برگشت كه براي جنگ با بني مصطلق فرستاده شده بودآن تي گويد: وق مي

امـا   ،كجاوه عايشه جلوي آنحضرت متصل با مسجد پيش آنحضـرت گذاشـته شـد   
شـد در  پيـدا   ،صفوان كه يك مهاجر بوداز اندي بعد  .خالي بود ،وقتي آن را باز كرد

 د.كر بود و صفوان در جلو حركت مي شعايشه سوار بر شتر  حالي كه
 كرد، حركت ميخيلي تند كاروان   جهت رسيدن بهگويد: اگر چه صفوان  ميسپس 

عايشه بـه همـراه    ،ها را نصب كردند بعد از اينكه مردم خيمه ،اما باز به لشكر نرسيد
 عام وارد شهر شد. مأل در و صفوان 

هـدف   ،باشند اين دو گفتار بر خالف تمام كتابهاي حديث و سيرت مي هركدام از
و از اين طريق  ر از اين ترسيم اين است كه صورت حال را بيشتر بد جلوه بدهدموي

كـه بـه اتفـاق همـه ثابـت       در صورتي پيكر اسالم بيابد،  رساندن به  راهي براي ضربه
اصـالً قصـه    و هنگام ظهر به لشكر رسـيده بـود  و است كه صفوان چند ساعت بعد 

 مدينه در ميان نيست.

                                           
 .2488كتاب فضائل الصحابة ش –و صحيح مسلم  4146كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -1



 

 

178 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

و او را مورد تعرض قـرار   گفتند مردم حسان را بد ميرماييد: ف  توجه  اين مسأله  به
گفت بلكه مردم  با زبان خودش او را بد نمي تنها  نه صاما حضرت عايشه دادند، مي

 داشت. را از اين كار باز مي
  حسان ناسزا گفـتم. عايشـه    رفتم، به  گويد: پيش عايشه نقل از پدرش مي  هشام به

280Fكرد. دفاع مي ص، چون او (باشعر) از پيامبرحسان ناسزا نگو  گفت: به

1 
 در مورد سبب جلوگيري از ناسزاگويي در حق حسـان بـن ثابـت     اينك عايشه

 :  و در حديث ذيل چنين آمده  سخن رانده
 رفت و چنين سرود:   مسروق گويد: حسان بن ثابت پيش عايشه

نُّ بريبةٍ       وتُصبِح غرثَي من حلوم  الغوافل حصانٌ رزانٌ ما تُزَ

شـود، و از خـوردن    هيچ تهمتي متهم نمـي   به و است ربا وقا وپاكدامن و   عفيفه«
 ». كند گناهان اجتناب و پرهيز مي گوشت بي

امـا تـو اينطـور     ،اين درست اسـت  :حضرت عايشه وقتي اين شعر را شنيد گفت
 . )اشاره كرد كه او در قضيه تهمت شريك بوده است  اين مسأله  (به . نيستي

نزد شـما بيايـد     به  دهيد كه مي  حسان اجازه  گفتم: چرا به  عايشه  مسروق گويد: به

 فرمايد:  مي خداوند  در حالي كه                  

آن دچـار    حسـان بـه    تر است (كه عذابي از كوري بدتر و بزرگ  گفت: چه  عايشه
  كـرد و بـه   دفاع مي صمسروق گفت: حسان با شعر از پيامبر  به  يشهاست)، عا  شده

281Fداد. هجوي مشركين جواب مي

2 
در خصـوص جلـوگيري   بعد از هزار و سيصـد سـال    تاريخ نويس وليم موير اما 

 :گويد ميو ايي ديگر به نظرش آمده  نكتهاز ناسزاگويي در حق حسان   عايشه

                                           
و  3531و كتاب المناقب  ش 6150كتاب االدب ش  ،4145كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -1

 .2487كتاب فضائل الصحابة ش –صحيح مسلم 
 .2488كتاب فضائل الصحابة ش –مسلم  و صحيح 4146كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -2
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ار مهم نوشت كه در آن عفـت، زيبـايي،   اش يك نظم بسي حسان با تخيل شاعرانه«
  پر از مجاملهبا اين تعاريف  ،عقلمندي و بدن زيبا و الغر عايشه را تعريف كرده بود

 . »شاعر با همديگر خوب شد ، ميانه عايشه وو چاپلوسي
  راجـع بـه  ن اشـعر حسـ  از فقـره   كدامدر   كهگفت  خاورشناس به ما مياين كاش 
ذكـر شـده اسـت و شـايد ايـن       يشو بدن الغر و زيبا عايشه و عقلمندي اوزيبايي 

چشمانش را از   گفتهحضرت عايشه حسان آن شعر را پيش داند كه وقتي  محقق نمي
بـوده و جسـم او آن     هسـال  40در آن وقت نيز   بود و عايشه  و كور گشته  دست داده

نزده سـالگي  پـا  در سن  قبال بيان داشتيم، عايشه  زيرا چنانچه است، وقت الغر نبوده
282Fچاق شده بود.

1 
 :  گفته  باشد اين است كه از هر چيزي بيشتر جاي شگفتو تعجب مي  آنچه

امـا   اسـت،   را مـورد تمجيـد قـرار داده     عايشه و الغررعنا اين نظم (شعر) جسم 
عايشه الغر اندامي را هجو كرده و از آن رنجيده بود. وقتي حسـان بـه ايـن مصـرع     

او را نگـه داشـت و   براي مـدتي  عايشه  است؛عايشه شده  رسيد كه اشاره به الغري
 . را مورد مذمت قرار دادچاقي خود شاعر  فربهي و

امـا چنـين طـرز     ،اسالمي تحقيق كرديمهاي  و كتابها و روزنامهما در تمام مدارك 
 .براي عايشه نديديم رفتاري را اخالق و

جستجوي اين موضوع   ير بهطبق روش وليم مو  رسيدم كه  اين نتيجه  و در پايان به
از ذهـن  مشـكل    تصوير مقصر نيسـت، بلكـه    از آن فهميدم كه  با استفاده  بپردازم كه

 .باشد دان اروپا مي بزرگترين عربي

                                           
او در يكي از سفرها   كه  نقل كرده  ابوداود از عايشه  و دليل براي ادعاي فوق همان روايتي است كه -1

از او جلو افتادم، اما وقتي چاق   كردم كه  مسابقه صگويد: با پيامبر است، مي  بوده صهمراه پيامبر
 رد در برابر آن باخت.ن جلو افتاد و گفت: اين بكرديم از از م  شدم و با هم مسابقه
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بـا اشـتباه   حضرت حسـان   مصرع دوم شعراو در تفسير اصل واقعه اين است كه 
 حضرت عايشه» لغوافلوتصبح غرثي عن  الحوم ا«:  شاعر گفته  ، آنجا كه شده  مواجه

 .يداينطور نيستشما اما  :اين شعر فرمودبا شنيدن 
  ذكر كسي بـه كردن و را عني غيبت او يدر محاوره عربي گوشت كسي را خوردن 

كسي   عايشه  هدف حسان از آن شعر اين بود كه، براي او ناخوشايند باشد  طوري كه
 :گفت وار اشاره لايشهحضرت عشود، لذا  كند و متعرض كسي نمي را غيبت نمي

كنـي و پشـت سـر بـه بيـان بـدي مـردم         يعني تـو غيبـت مـي    .اما تو اينطور نيستي
منظور . افك ي واقعهشركت حسان در ي بود به ا اشاره  د. اين سخن عايشهيا پرداخته

بدون . باشد ميچاق  پوالدين و حساناما  است،الغر فردي   عايشهاز آن اين نبود كه 
هـيچ  زار اروپـا در   جاهالنه به جز در عجائبهاي  گيري نتيجه  ونهگ تماشاي اينشك 

 .آيد به نظر نمي يجاي ديگر
در آخر ما از او همين قدر ممنون هستيم كه او نيـز بطـالن خـود تهمـت و دروغ     

 كند.  را آنكار نمي بودن آن
گويـد كـه او    ) به مـا مـي  لزندگي او (حضرت عايشه اول و آخر« :مي نويسد

 283F1»بوده است. برياين جرم  ازكامالً 

 مميتنزول حكم دوم:  
ي  غـزوه بنـد   همـان گـردن   ، وبود صآنحضرتهمراه  لدر سفري ديگر عايشه

ـ     ،در گردنش بودمصطلق  بني نـام ذات الجـيش     هوقتي قافله برگشـت و بـه جـايي ب
 فوراً ، لذاواقعه گذشته او متنبه شده بود  به  ، با توجهگردن بند شكست و افتاد ،رسيد

 .لشكر را متوقف گردانيدهمين خاطر   به صو پيامبر را اطالع داد صآنحضرت
 گويد: صورت كامل چنين مي  در بازگويي داستان به  عايشه

                                           
1- The life mohammad (S.A.W) by, sir wiliam mour. 
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به ذات الجيش يا به بيداء  هنگامي كه .بوديم صاكرمنبي همراه  يكي از سفرها،در 
توقف كرد. مردم  ،براي پيدا كردن آن صرسيديم، گلوبندم افتاد و گم شد. رسول اهللا

 اي نزد ابوبكر آب همراه داشت. عده ،نيز توقف كردند. آنجا نه آبي بود و نه كاروان
 صكه عايشه چه كار كرده است؟ موجب شده كه رسول اهللا بيني نمي: گفتند ند وآمد

آب  ،كه نه آب همراه دارند و نه در محـل توقـف آنـان    و كاروان توقف كنند در حالي
سر مباركش و  خوابيده صرسول اكرمدر حالي كه  گويد: مي ليشهعا وجود دارد.

و مرا سرزنش نمود و در حالي كه  نزد من آمد ؛ابوبكر ؛پدرم ،را بر زانويم گذاشته بود
و  نثار من كرد و گفت: رسول خـدا  خواست ، آنچه خدا ميزد به پهلويم مي  با دست

 آبي همراه ندارد، متوقف نمودي.مردم را در جايي كه آبي وجود ندارد و كاروان هم 
توانستم حركـت   نمي قرار داشت،زانويم  روي  صرسول اهللا )مبارك(اما چون سر 

مـا،  در محل توقـف   و ه بودكه صبح شدبرخاست  . سرانجام، زماني رسول خداكنم
284Fتيمم كردند مردمتيمم را نازل فرمود و  ي هخداوند آيآبي وجود نداشت. در نتيجه، 

1. 
تمام احكام اسالمي اين است كه هميشه مناسب و امتيازات ت ياخصوص  از جمله

 اسـت، اسالم وضو براي نماز فرض  در ،اند نازل شدهنياز انساني و مصالح بشري  با
  نشـده  در آنجا آبي يافـت   اند كه شده  با مشكالتي مواجهدهها مورد مسلمانان در اما 

شدند،  مي  مسلمانان با نبود آب مواجه  جاهايي بود كه  از جملهنيز  حلاين م است، و
ي رحمـت و شـفقت بـر     عنوان عرضه  طبق نياز شديد مسلمانان و به لذا خداوند

تـرين شـعاير اسـالم و مهمتـرين      آنان حكم تيمم را نازل فرمود، تا مسلمانان بـزرگ 
ل اين وقت اين آيه قرآن مجيد ناز چنانچه در نماز است، برپا دارند،  را كه فرايض آن

 :شد

                            

                             

                                           
 .367باب التيمم ش  -كتاب الحيض -و صحيح مسلم 334كتاب التيمم ش -صحيح بخاري -1
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   :و يا  ،و اگر مريض يا مسافر بوديد و يا اين كه از پيشاب برگشتيد« )42(نساء

با خاك پاك تيمم  ،آبي نيافتيد )در همه اين احوال(اين كه با زنان نزديكي كرديد و 
چهره و دستهايتان را مسح كنيد. بيگمان خداوند  )با خاك ،براي اين منظور(كنيد و 

 ».است عفوكننده و آمرزنده
 اين هنگام گروه پرجنب وجوش مجاهدين كه از اين مشكل ناراحت بودند بـا  در

 گنجيدند. پوست خود نمي خوشحالي درفرط  از ،رحمت اين ابر ي مشاهده
بـراي  و   ها و زمـين بلنـد كـرده    طرف خالق آسمان  دستانشان را به فرزندان اسالم

 !ي آل ابـوبكر اگفـت:   بن حضيراينجا بود كه اسيد . كردند خير ميي مادرشان دعا
285Fيستننخستين بركت شما  ه،آياين نزول 

شـما بـه    ي ه(بلكه قبال نيز مردم بـه وسـيل   .1
 .اند) چنين خير و بركاتي نايل آمده

مفتخرانـه   ،تـاب بـود   االن براي تأديـب لخـت جگـرش بـي     كه تا صديق اكبر
بركـت   اين قدر بـا  دانستم تو من نمي !پدرجان فرمود:قرار داد و خطاب را دخترش 

286Fبخشـيد  مـي  مسـلمان   بـه تو چه آساني بزرگـي را   ي بوسيله هستي كه خدا

 بعـد از  .2
 است.بند زير شتر افتاده  گردن  ، ديدن كهشتر صدور فرمان حركت و بلند شدن

                                           
 .367كتاب التيمم ش  -و صحيح مسلم 334كتاب التيمم ش -صحيح بخاري -1
 - ، سنن ابن ماجه947ش 1/208بيهقي  -، السنن الكبري26384ش 6/272مسند امام احمد  -2

 .565باب التيمم ش 
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 فصل پنجم
 تخيير  تحريم، ايالء ووقايع  

 تحريمنخست ـ 
، عايشـه اول متشـكل از  روه گـ : قبالً  ذكر شد كـه ازواج مطهـرات دو گـروه بودنـد    

بقيـه   حضرت زينب ومتشكل از گروه دوم  و )عنهن  اهللا يرض(صفيه و سوده ،حفصه
 بودند. صزنهاي پيامبر

زنانش  براين بود كه بعد از نماز عصر پيش هر يك از صعادت آنحضرت
اگر چه ترازوي عدالت آنحضرت چنان بود  ،نشت مدت كوتاهي ميبراي  رفت و مي

وقت پيش  هر چند روز بيشتر از اما اتفاقاً، آمد نمي تر طرفي كفه آن پايينكه به هيچ 
 صمنتظر آمدن آنحضرت تمام زنها در اوقات مقرر ،بنابراين ،ماند زينب مي

 به كنجكاوي بيفتند؛ صاين واقعه سبب شد تا ساير همسران پيامبر نشستند، مي
فاميلهاي زينب برايش  ازيكي  فرمود: صجويا شد، پيامبر عايشه علت اين كار را

 زينب هر ،خيلي دوست داشت عسل را صچون آنحضرت و -بود عسل فرستاده 
 را خواست خاطر او را بشكند، آن چون نمي صآنحضرت داد و عسل مي روز به او

عايشه كه . عادت هميشگي كمي فرق بوجود آمده بود در ،بنابراين ؛كرد رد نمي
  صميم و همراز هميشگي خود حفصه و سوده ماجرا را كشف نموده بود، با دوست

دست از اين كار بكشد،  صكه پيامبر موضوع را در ميان گذاشت. آنان براي اين
از بوي بد به شدت متنفر  صاي كشيدند. موضوع از اين قرار بود كه پيامبر نقشه

خورد. حتي اگر در غذايي وجود داشت از خوردن  بود. براي همين سير و پياز نمي
كرد. تصميم گرفتند از همين كانال وارد شوند، تا به مقصود خود  ودداري ميآن خ

 دست يابند. بنابراين شد تا نزد هر كدام كه آمد به او بگويد:
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 ».بينم اي. در تو بوي مغافير مي مغافير خورده« -
 مزه اما بدبو بود. پيامبر كه اين سخن را شنيد فرمود:  مغافير نوعي صمغ خوش

كِنِّ « لَ تُ ال، وَ لَفْ دْ حَ قَ ، وَ هُ ودَ لَ لَنْ أَعُ ، فَ شٍ حْ نَبَ بِنْتِ جَ يْ نْدَ زَ الً عِ سَ بُ عَ َ نْتُ أَرشْ  ».ي كُ

خورم كه  خوردم ولي سوگند مي خير، بلكه نزد زينب دختر جحش، عسل مي« -
287F».ديگر اين كار را نخواهم كرد

1 
عهـد   عسل ناپسـند گرديـد و   صدل آنحضرت ت  درفبه محض اينكه چنين گ

 .دكه ديگر عسل نخوركرد 
يك از جانب اين كار  چيزي نبود، اما، اگر اين واقع مربوط به انسانهاي عادي بود

هـاي بزرگـي     اصل قانون و هر سخني از سخنان او كه بر وقوع رسيد  بهم يشارع عظ
 ي هـاي ابتـداي سـوره    آيـه  عتاب كـرد و  را او بنابراين خداوند، گرديد مرتب مي

 د:فرمونازل را تحريم 

                                

                          :2-1(تحريم( 

بـه خـاطر خوشـنود     ،بر! چرا چيزي را كه خدا بر تو حالل كـرده اسـت  اي پيغم «
و تو را و (خداوند آمرزگار مهرباني است  ؟ كني بر خود حرام مي ،ساختن همسرانت
انتان را بـراي شـما مقـرّر    خداوند راه گشـودن سـوگند      .)بخشايد همسران تو را مي

را از زيـر بـار مسـؤوليت آن     دهيد و خـود  بدين نحو كه كفّاره قسم را مي(. دارد مي
 ».و او بس آگاه و كار بجا است ،. خدا ياور و سرور شما است)آوريد بيرون مي

ـ  رازي را سخني سري و صآنحضرت  برههاين اثناء  در   هبه حضرت حفصه گفت
راجع بدان چنـين  قرآن مجيد  در بيان نمود.حضرت عايشه را پيش  نيز آن او  بود كه

 : آمده

                                           
و كتاب  4912كتاب تفسير القرآن ش  -، صحيح بخاري26162ش  6/249مسند امام احمد  -1

 .6691االيمان و النذور ش
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                      :4-3(تحريم( 

رازي را  )به نام حفصه(خاطرنشان ساز وقتي را كه پيغمبر با يكي از همسرانش  «
و خداوند پيغمبرش را از اين  ،خبر داد )به عايشه(و او آن راز را  ،در ميان نهاد

براي همسر رازگويش (را  )رازگوئي(پيغمبر برخي از آن  .آگاه ساخت )افشاي سرّ(
هنگامي كه همسرش را از آن  .رخي ديگر خودداري كردبازگو كرد و از ب )حفصه

 ؟ آگاه كرده است )موضوع(چه كسي تو را از اين  :او گفت ،مطّلع كرد )رازگوئي(
اگر به سوي خدا    .خداوند بس دانا و آگاه مرا با خبر كرده است :پيغمبر گفت

از (دلهايتان  چرا كه )پذيرد خداوند برگشت و توبه شما را مي(برگرديد و توبه كنيد 
و اگر بر ضد او  .منحرف گشته است )داشت حفظ سرّ كه پيغمبر دوست مي

و عالوه  ،خدا ياور او است )باكي نيست ،و براي آزارش بكوشيد(همدست شويد 
 ».و فرشتگان پشتيبان او هستند ،و مؤمنان خوب و شايسته ،جبرئيل ،از خدا

پوشيده نگاه داشتن آن اينقدر  رسؤال اين است كه اين چه رازي بوده است كه د
 را مخفي نگاه دارد؟ آن  كه  شده  خواسته  و از حفصه شدت به خرج داده شده است

 288F1.صحيح بخاري آمده است كه اين همان واقعه تحريم عسل بوده است در

                                           
ردن عسل براي خو صگويد: رسول اهللا عايشه رضي اهللا عنها مي  كه  بخاري در صحيح خود آورده -1

ماند. من و حفصه با يكديگر، توافق كرديم كه هرگاه، رسول  رفت و آنجا مي نزد زينب دختر جحش مي
اي؟ زيرا از تو  نزد هر يك از ما آمد، به او بگويد: آيا مغافير (صمغي شيرين و بد بو) خورده صخدا

 فرمود: صرسد. پيامبر اكرم بوي مغافير به مشام مي
ت أَشْرَب عسالً عنْد زينَب بِنْت جحشٍ، فَلَنْ أَعود لَه، وقَد حلَفْت، ال تُخْبِرِي بِذَلك ال، ولَكنِّي كُنْ«

 ».أَحدا
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كنيزي به نام  صروايات صحيح آمده است كه آنحضرت بعضي از در  كه همچنان
حضرت حفصه آن  خوشنودي حضرت عايشه و طربخا صآنحضرت، ماريه داشت

پيش خود  به حضرت حفصه تأكيد كرده بود كه اين راز را خود حرام كرد و بر را
 ،بنابراين رساندعايشه اطالع به را  آنحفصه ، اما نگاه دارد و به عايشه خبر ندهد

289Fشدند آيات فوق نازل

1. 
آيد فقط جلب نظر  بر مينص قرآن مجيد  سؤال اينجاست كه آنچنان كه ازاما باز 

چنانچه نص قرآن  ،شود شامل مي نيز بلكه زنهاي ديگر را ،عايشه مقصود نبوده است
 فرمايد: مي

                              :1(تحريم( 

به خاطر خوشنود  ،الل كرده استچرا چيزي را كه خدا بر تو ح !اي پيغمبر «
و تو را و (خداوند آمرزگار مهرباني است  ؟ كني بر خود حرام مي ،ساختن همسرانت
 ».)بخشايد همسران تو را مي

نگاه داشتن يك  خبر جريان بي پس وقتي كه تنها منظور عايشه نبوده است او را از
آيـه   از گردد. ه حاصل ميدانستن اين واقع با رضايت او زيرا ،باشد حرف بي معنا مي
برخود حرام كرده بود يك كنيز نبـوده   صشود كه آنچه آنحضرت اين نيز ثابت مي

 لاگر اين روايت صحيح هم باشد آن فقط خواسته حضـرت حفصـه   زيرا، است
 كنـد كـه آنهـا حـد اقـل سـه زن بودنـد و        اشاره مياين   بهصورتي كه آيه  در ، هبود

پرهيـز از خـوردن يـك خـوراك يـا       ،ذشـته از ايـن  گ انـد.  داشتهمشترك  اي خواسته

                                                                                                      
خورم كه ديگر اين كار را نخواهم  خوردم ولي سوگند مي خير، بلكه نزد زينب دختر جحش، عسل مي«

 ».كرد. و شما هم احدي را از اين كار، باخبر نسازيد
كتاب الطالق  -، سنن نسائي1474كتاب الطالق ش -، صحيح مسلم5267كتاب الطالق ش  -(بخاري

 .)3795و كتاب االيمان و النذور ش 3421ش 
، 11607ش 6/495و  8907ش 5/286، سنن نسائي 14854ش  7/353بيهقي  -السنن الكبري -1

 .1694ش 5/69مقدسي  -االحاديث المختارة
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 انمسـلمان و ياري تواند اينقدر مهم باشد كه اعانت  خودداري از يك كنيز از كجا مي
خورد  عسل نمي صاگر آنحضرت ؟ زيراروي زمين و فرشتگان آسمان مطرح شود

دارد  صشدند كه آنحضـرت  مردم خود به خود متوجه مي ،كرد يا از كنيز احتراز مي
  كـه  ايـن   بـه   مردم اطالع يافتند، بـا توجـه    ي سوسمار كه همانند مسألهكند.  ن ميچني

. گـوارا نبـود   صبـراي آنحضـرت   ،خـوردن آن  ، امـا خوردنـد  عربها سوسـمار مـي  
و يـا در خصـوص آن    يكـي دو تـا از زنهـا را طـالق داد     صآنحضرت  كه همچنان

 بود اما  رازي در كار نبوده است.   تصميم گرفته
 ،كه با طرز گفتار قرآن آشنا هسـتند يـا بـه محـاوره عربـي آگـاهي دارنـد        افرادي

مطلبي جديد بيـان  و مستقل، و   اي تازه جمله »اذا« ي از كلمه بعد هميشه  كهدانند  مي
مطلـب   بود، سـپس   مورد بحث قرار گرفتههاي گذشته واقعه تحريم  در آيه ؛شود مي

باشـد.   مـي » ظهـار «و آن   پرداختـه  بـدان خود قرآن مجيد   كهشود  جديدي شروع مي
 را ما به نقل از صحيح مسلم بعداً بيان خواهيم كرد.  » ظهار«يل صتف

منافقين مدينه كه در صفحات گذشته مثالهاي متعددي از فتنه انگيـزي آنهـا بيـان    
اي بهتـر از ايـن    چـه مسـأله  خـود،   ي درونـي  و حقد و كينهخباثت  ظهاربراي ا ،شد
ريزي كردند  را طرح ي خطرناك دسيسهبرسد كه آنها بنياد يك توانست بدستشان  مي

هاي قـرآن مجيـد بدسـت آمـده و      بلكه از آيه ،نيست و يا استنباط و اين فقط قياس
بعـد از   و ،كند اشاره مي اين واقعيتبه  دارد  ي كهاهميت  به  با توجهي كه ذكر شد ا آيه
ده و زنها و فرزندان نبايد شما را كند كه محبت خانوا مسلمانان را نصيحت مي  كه اين

 رسد: فرا مي  ، اين آيهاز راه حق دور بكند

                           

     :تا ايشان (جهاد و پيكار كن با كافران و منافقان  !اي پيغمبر « )9(تحريم

اين  .با ايشان خشن باش(و بر آنان سخت بگير و  )را از كفر و نفاق به دور داري
جايگاهشان دوزخ است و چه بد  )و در آخرت ،مجازات كنوني ايشان است

 ».!سرنوشت و چه زشت جايگاهي است
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را بيان  و حضرت لوط بعد خطاب به آنها داستان زنان حضرت نوح
چه ضرري به  ،آنها حق پرستي را اختيار نكردند اناگر زن  كه  و توضيح داده ندك مي

دعوت   براي آسيب رساندن به !ناي منافقا و شما نيز ؟رسيد آناندعوت  و پيامبران
و صحت اين قياس از چيزي را در توان داريد؟   چه صاسالمي و ناراحتي پيامبر

290Fاند ه نازل شدهآيد كه در ضمن اين واقع نيز بر مياتي آي

 فرمايد: مي  ، آنجا كه1

                          

                   :كاري كه  )خبر(كه  و هنگامي « )83(نساء

و  ،و پيروزي و شكست ،قوت و ضعف :از قبيل(موجب نترسيدن يا ترسيدن است 
يعني منافقان يا مسلمانان (به آنان  )پيمان بستن با اين قبيله و گسستن از آن قبيله

و اخبار را به (كنند  پخش و پراكنده مي )ميان مردم(آن را  ،رسد مي )االيمان ضعيف
باره را به پيغمبر و  سخن گفتن در اين ،اگر اين گونه افراد .)رسانند گوش دشمنان مي

شنوند فقط به مسؤوالن امور گزارش  و خبرهائي را كه مي(فرماندهان خود واگذارند 
كنند كه اهل حلّ و عقدند و آنچه  تنها كساني از اين خبر ايشان اطّالع پيدا مي )دهند

 ». نمايند بايست از آن درك و فهم مي
 

 نابودسازي برخي شبهات
 فرمود: خداوند  ، آنجا كهاند دچار اشتباه شدهذيل بعضي از مفسرين در تفسير آيه 

                                   

         :خداوند (اگر به سوي خدا برگرديد و توبه كنيد « )4(تحريم

                                           
كتاب الطالق  -و صحيح مسلم 4913/5191كتاب الطالق ش  -صحيح بخاري داستان ايالء در  به -1

فرمايد: من اين امر  مي  بعد از ذكر آيه  ، آنجا كه در آن سخن عمر نيز آمده  شود كه  مراجعه 1479ش
 را از آن استنباط نمودم.
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از حفظ سرّ كه پيغمبر دوست (چرا كه دلهايتان  )پذيرد برگشت و توبه شما را مي
و براي آزارش (و اگر بر ضد او همدست شويد  .منحرف گشته است )داشت مي

ب و مؤمنان خو ،جبرئيل ،و عالوه از خدا ،خدا ياور او است )باكي نيست ،بكوشيد
 ».و فرشتگان پشتيبان او هستند ،و شايسته

اگر شما دو تا به طرف خداوند رجـوع  : باشد طور مي طبق فكر آنها ترجمه آيه اين
از راه راسـت  انـد و   شما كج شده يباشد) چونكه دلها كنيد (اين نهايت ضروري مي

 دليل مردود است:  سه  اند، اما اين معني به منحرف گشته
 استوف حذباشد و طبق محاوره عربي جزاي آن م يه ميزيرا اين جمله شرط -1

قـرار   ،جزاي محذوف آنعنوان   را به »ألباس (مشكلي نيست)ف« ي كلمه ماو 
فهو واجب (آن الزم «ي  كلمه  ايم كه عمل ننمودهطبق قول مفسرين ؛ و يما هداد

 قواعـد . كساني كه بـه  اند داده قرار ،جزاي محذوف آنعنوان   را به »مي باشد)
وقتي كـه جـزا محـذوف    » نإ«پذيرند كه بعد از  عربي آگاهي دارند اين را مي

هميشـه الفـاظ    ،شـود  بيـان كـرده مـي   » فقد«شود و بعد از آن علت جزا با  مي
الحــرج (حرجــي « ،»ال ضير(ضــرري نــدارد)«، »ألبــاس (مشــكلي نيســت)ف«

هنـد  مـراد خوا  ،و غيره به عنوان جزا »فهوهين (اين كه آسان است)« ،»نيست)
بود. در اشعار عرب و در خود قرآن مجيد مثالهاي زيادي از اين نوع موجـود  

291Fباشند مي

1 . 

                                           
 باشد: ي آن مثالها موارد ذيل مي از جمله -1

خداوند فرمود:  - أ                    :184(آل عمران.( 

 - ب              40:  (توبه( 

 - ت                  :38(انفال( 

 - ث                                89م:(انعا(  
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 ، زيـرا باشـد  نيز صحيح نمي »زاغت(كج شدن) «به  »صغت« ي ي كلمه ترجمه -2
و ديگر امهات المؤمنين از اين باالتر هستند كه دل كـج   لحضرت عايشه
 و گمراه شوند. 

 شود: مي  كار برده  به دو مفهومبراي آن  اردويي  محاورهدر   ذكر است كه  الزم به
 .از چيزي انحراف -1
  .مايل شدن به طرف چيزي -2

 :عربي براي اين دو مفهوم سه نوع لفظ به كار برده شده  محاورهدر اما 
  هر سـه   (كه حاد ،زاغ ،انحرف نمايد، مانند: داللت ميفقط بر مفهوم اول  نخست: 
 اند). دهآم »منحرف شد«معني   به

  كه( ، تاب، التفت، توجهزاغ :مانند ،ندنك الفاظي كه مفهوم دوم را بيان مي :نوع دوم
 باشند. مي» مايل شدن به طرف چيزي«معني   به  همه
 شغل، عدل، رجع  : مال،مانند ،شود كه هر دو را شامل مي :نوع سوم 

ـ  ، امابه معني دوم مستعمل است »صغي«ي  كلمه ن را بمعنـي  بعضي از مفسرين اي
انـد و ايـن اشـتباه ادبـي      را بـه معنـي اول گرفتـه    اند و بيشتر مفسرين آن سوم گرفته

بـراي   دليـل و برهـاني  لغـات يـك   كاربرد در محاوره عرب و   كهباشد  بزرگتري مي
292Fشود استناد اين يافت نمي

 اسـتعمال ايـن  لفـظ   نيـز  . در قرآن مجيد در جايي ديگر 1
 : هشد

                     :113(انعام( 

 ».گرايش يابد )مزخرفات(و تا دلهاي كساني كه به آخرت عقيده ندارند بدان «
 .باشد ببينيد كه در اينجا كجي و بد دلي معني آيه نمي

ــه  -3 ــه در آي   و اينك                   ــان ــدبي ــه دل نش ه ك

، بعضـي از مفسـرين   اسـت   هچيزي كج شد  چهبه طرف  محفصهو حضرت عايشه 

                                           
 .1/153و مختار الصحاح  14/461لسان العرب  -1
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در حالي كه  ،كج شد صبراي اذيت و آزار آنحضرت -نعوذ باهللا-اند دل آنها  نوشته
قبـل يـا    -پيرامـون آن  قاعده اين است كه هر كجا لفظي حذف شده باشـد هميشـه   

قبـل از    ذكر است كـه   الزم بهشود.  ه ميقرينه فهميد  به  با توجهشود يا  ذكر مي -بعد
و لفـظ محـذوف    انهم  توبه  شود كه مي  گفته بنابراين ؛لفظ توبه ذكر شده است ،اين

  :شود طور مي اگر محذوفات آيه را ذكر كنيم عبارت آن اين . وباشد ميمقدر 
 فقد صغت قلو بكما (الي  التوبه  الي اهللا)  )فهوهين(ان  تتوبا الي اهللا  -
اگر شما دو تا به طرف خدا رجوع كنيد (پس براي شما اين آسان است) چونكه (

 . )باشد مايل مي )براي رجوع به طرف خدا(دل شما 

 ايالءدوم ـ 
  از ايـن قـرار بـود كـه      ، قضيهتحريم و ايالء اتفاق افتادند وقايعدر سال نهم هجري 

نيز تسلط   اطق دور افتادهو مسلمانان بر من  سرزمين دولت اسالمي گسترش پيدا كرده
ي  مدينـه   و كنار مناطق اسالمي ثروت و ساماني به  از گوشه  اند و هر لحظه پيدا كرده

دنبال فتوحات اسالمي در شرق و غرب، غنيمـت و مـال     شود و به سرازير مي  منوره
 ي اين ثروت و سامان باز گردد، اما علي رغم همه مي صاندوهي عايد دولت پيامبر

هاي از آن تحت  گذشت كه جلوتر گوشه زهد و قناعت مي با صآنحضرت زندگي
 داري بيان شد.  عنوان خانه

بعد از فتح خيبر مقدار گندم و خرمايي كه براي ازواج مطهرات مقـرر شـده بـود،    
منـدي و گشـاده دسـتي بـه      يكي اينكه اين مقدار مقرر كم بود و به خاطر سـخاوت 

 كـه در خانـه  گذشـت   مـي د و روزهـايي  كـر  سختي بـراي تمـام سـال كفايـت مـي     
ازواج مطهـرات، دختـران     كـه  اين  به  شد، و با توجه آتشي روشن نمي صآنحضرت

هـاي   رؤساي بزرگ قبايل و بعضي حتي شاهزاده بودند كه آنها قبل از ايـن در خانـه  
 ،هاي شوهران قبلي خود با ناز و نعمت زندگي به سـر كـرده بودنـد    خود يا در خانه

فزوني مال و دولت را ديدند از آنحضرت تقاضا كردند كه مصارف آنها را  وقتي آنها
رو ابتدا  ، از اينبا شنيدن اين ماجرا سخت مضطرب شد اضافه كند. حضرت عمر
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اي كـه مخـارج را بيشـتر     تو از آن حضرت خواسـته : گفترفت و بدو دخترش  نزد
خـواهي از مـن    هر چه مي چيزي از او بخواهيد و  بعد حق نداري كه  از اين بهكند، 

 سـپس داد.  كند و گرنه تو را طالق مي مرا لحاظ مي صبخواه، بخدا قسم آنحضرت
رفته و آنها را نصـيحت كـرد.    صبه دم دروازه يكايك زنان پيامبر حضرت عمر

در امـور    كه  ! چيهكني عمر تو در هر چيزي دخالت مي :گفت لحضرت ام سلمه
حضرت عمر از اين گفته افسرده گرديـد و   د؟يكن نيز دخالت مي صزنان آنحضرت

 293F1.سكوت را اختيار كرد
حاضـر   صهـر دو خـدمت آنحضـرت    مو حضرت عمـر  باري حضرت ابوبكر

اند و بر بيشتر كـردن مخـارج    شدند. ديدند كه زنهاي پيامبر در اطراف او جمع شده
ا چيزي از و گفتند: چر دختران خود آماده شدند  تنبيهخود اصرار دارند. هر دو براي 

 ديگـر چيـزي از  مـا   :اما آنها گفتنـد  در دست ندارد؟  خواهيد كه مي صرسول خدا
294Fباشد.  دست نداشته  خواهيم كه نمي صآنحضرت

2  
 صآنحضـرت  ايـام همين  درماندند. اتفاقاً پايبند ديگر ازواج به خواسته خود اما 

ـ  295F3داز اسب افتاده بود و از اصابت ريشه درختي پهلوي او زخمي شده بو   ه. متصـل ب
در اينجا قيام فرمودند و عهـد كـرد    صآنحضرت وحجره عايشه يك باالخانه بود 

كردنـد كـه    شـايع منـافقين   .كه تـا يـك مـاه پـيش ازواج مطهـرات نخواهـد رفـت       
 .زنهايش را طالق داده است صآنحضرت

در مسـجد   صـحابه  كـرد، برپـا   يي راشور و غوغا در ميان مسلمانان  اين شايعه
گريـه    نيز بـه ازواج مطهرات كردند،  مي  برخي از آنان گريه  در حالي كه جمع شدند

كــرد كــه مــاجرا را از خــود  اصــحاب كســي جــرأت نمــي ميــان از بودنــد،  افتــاده

                                           
 .4913كتاب تفسير القرآن ش  -، صحيح بخاري1479كتاب الطالق ش -صحيح مسلم -1
 .1478كتاب الطالق ش -صحيح مسلم -2
 .3485كتاب الطب ش - ، سنن ابن ماجه602كتاب الصالة ش -سنن ابوداود -3
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تمـام   ،تحقيق نمايد. حضرت عمر خبر شده و به مسجد نبـوي آمـد   صآنحضرت
ـ    گويـد: بـه   مـي  عمـر بـن خطـاب    .صحابه ناراحت و ساكت بودنـد  ر سـوي منب

  چند نفري در كنار منبـر هسـتند، و بعضـي از آنـان گريـه       رفتم، ديدم كه صپيامبر
  طرف اطاقي كه  كرد و به  كردند، كمي با ايشان نسستم، سپس ناراحتي بر من غلبه مي

گفـتم: بـراي عمـر از     صغالم سياه پيـامبر   بود رفتم، و به  در آن نشسته صپيامبر
 صپيـامبر   رفـت و جريـان را بـه    صيش پيـامبر بگير، آن غالم پ  اجازه صپيامبر

صحبت كردم ولي سكوت كردمن هـم از   صگفت، سپس برگشت، گفت: با پيامبر
نزد غالم برگشتم، وقتي براي بار سوم از نزد غالم برگشتم و رويي برتافتم، ديدم آن 

 ي ورود داد. شما اجازه  به صگويد: پيامبر كند و مي غالم مرا صدا مي
  اسـت، دراز كشـيده    شـده   از حصير سـاخته   رفتم ديدم بر تختي كه پيش پيامبر

هاي حصير بر بدن او اثر  است، فرش ديگري بر روي اين حصير قرار نداشت، و گره
محتوايش از الياف خرما بود و بـر    بود كه  كرده  بود و بر بالشي از چرم تكيه  گذاشته

افتـادم...    گريه  گويد: به مي مرآويزان بود. ع  باالي سرش چند پوست دباغي نشده
ايد؟ فرمود: خير. گفتم: اي رسـول خـدا!    گفتم اي رسول خدا! زنهايت را طالق داده

زنـانش را   صگفتند: پيـامبر  مسلمانان با خود مي  من در حالي وارد مسجد شدم كه
شما زنانـت را طـالق     است، آيا نزد آنان بروم و برايشان توضيح دهم كه  طالق داده

خواهيد آنان را مطلع كن. لذا بر درب مسجد ايسـتادم   ايد؟ فرمود: آري، اگر مي دادهن
296Fاست.  هيچ يك از همسرانش را طالق نداده صو با صداي بلند گفتم: رسول خدا

1 
مـن روز شـماري   « گويـد   مـي  لروز بود حضرت عايشـه   بيست و نهاين ماه 

ـ   صآنحضرت ،روز كه تمام شد 29 ،كردم مي   ، عايشـه ه تشـريف آورد از بـاال خان
دقت   منزل ما نيايي؟ من به  يك ماه به  ايد كه اي رسول خدا! شما قسم خورده گفت:

                                           
 .1479كتاب الطالق ش -صحيح مسلم -1
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 صايـد. پيـامبر   از ما دوري كـرده   شب است كه  اآلن بيست و نه  ام كه حساب كرده
 روز است.  فرمود: بعضي از ماهها بيست و نه

 تخييرسوم ـ 
 صبيشتر كردن مخارج بودند و پيـامبر اكـرم  خواهان  صچونكه بيشتر زنان پيامبر

دنيـوي  و زيـور آالت  توانست خود را بـا زخـارف    فقط براي رضامندي زنانش نمي
در ايـن خصـوص بسـيار بـا او       كـه   رو از زنانش ناراحت گشـته  از اين ،،ملوث كند

اي بيشتر و زينت آالت بودنـد، لـذا بهتـرين     خواهان نفقه  كردند و پيوسته مي  منازعه
بـر ضـروريات    صآنها بيـاموزد تـا همچـون پيـامبر      به  رس براي آنان اين بود كهد

بـر آرزوهـاي درونـي الگـو و       كنند، زيرا آنان در قناعـت و غلبـه    زندگي صبر پيشه
ي ديگـران واقـع گردنـد، از     گـذراني اسـوه   ي ديگران هستند و نبايد در خوش اسوه
در   مخير گشتند كـه   سمت تعيين شدهرو آنان ميان طالق و صبر و شكيبايي بر ق اين

ي ذيـل نـازل    ي آنان بهترين مورد را برگزيدند و در اين خصـوص آيـه   نهايت همه
 فرمايد:  مي خداوند  گشت كه

                               

                        

              :29-28(احزاب( 

اگـر شـما زنـدگي دنيـا و زرق و بـرق آن را       :به همسران خود بگـو  !اي پيغمبر«
اي مناسب بدهم و شـما را بـه طـرز نيكـوئي رهـا       بيائيد تا به شما هديه ،خواهيد مي

و بـه زنـدگي   (خواهيـد   و اما اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي   .سازم
خداوند بـراي نيكوكـاران شـما     )و احياناً محروميتها قانع هستيد ،ساده از نظر مادي

 ».پاداش بزرگي را آماده ساخته است
قبل  صآنحضرتي ايال گذشت،  روز از واقعه  گويد: وقتي بيست و نه مي  عايشه

ايـد   ، خدمت او عرض كردم: اي رسول خدا! شما قسم خـورده آمد مناز همه پيش 
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شـب    اآلن بيسـت و نـه    ام كه دقت حساب كرده  منزل ما نيايي؟ من به  يك ماه به  كه
روز   د: بعضـي از ماههـا بيسـت و نـه    فرمو صايد. پيامبر از ما دوري كرده  است كه

گويم و در جواب آن عجلـه   من با تو چيزي مي! لاي عايشه :فرمود سپس است.
عايشه عرض  .تالوت كردي فوق را  سپس آيه .نكن و با پدر و مادرت مشورت كن

رسـولش و   ،من خدا .من در چه امري با پدر و مادرم مشوره كنم !يا رسول اهللا :كرد
جواب مـن بـر زنهـاي ديگـر      !يا رسول اهللا :عرض كرد. سپس اهمخو آخرت را مي
 ظاهر نشود. 

 .297F1»ارسلني مبلغا و لم يرسلني متعنتا  ان اهللا«فرمودند:  صپيامبر
  شـده فرسـتاده  گيـري   و سـخت جـابر  چون   نهام  معلم فرستاده شدهعنوان   بهمن «

 ».باشم

                                           
 .1475كتاب الطالق ش  -صحيح مسلم -1
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 فصل ششم
 و رحلت محبوبسال يازدهم هجري  

شويم  ان ميآخرين حد مشكالت زندگي زني وخيم و  ترين مرحله نهايياكنون وارد 
 عبارت است از رحلت امام و كوچ و جدايي همسر.  كه

سـفر آخـرت را اختيـار     صهيجده ساله بود كه آنحضـرت  لحضرت عايشه
 هـاي اخـالص و مـودت    وفـا و شـعله  محبـت و   هـاي  نشانه  ، گفتني است كهكردند

در يكي از روزهاي ماه قبـل از   مد؛آ آشكارا به نظر مي در هر جا  با عايشهآنحضرت 
حضرت  .به حجره عايشه تشريف آورد صسال يازدهم هجري آنحضرتدر صفر 
 صواي سـرم. رسـول اهللا   همين خاطر چنين ناليدند:  داشتند و بهسردرد  لعايشه
 فرمود:

اهْ «  أْسَ ا رَ ا، وَ نَ لْ أَ  .298F1»بلكه واي سرم« ».بَ

، خانه حضرت ميمونه شروع شـد در  صو بيماري پيامبر درد بعد  به  آن لحظهاز 
را  شزنـان  نوبتاين حالت نيز  كرد، اما با در سرش احساس بيماري و سردرد مي  كه

هر روز   ، تا آنجا كهفرمود طبق هميشه هر روز در يك حجره قيام مي و كرد لحاظ مي
ه منظــور ازواج مطهــرات فهميدنــد كــ ؟فــردا مــن كجــا خــواهم بــود :پرســيد مــي

هـر    كههمه اجازه دادند  . لذااين است كه در خانه عايشه اقامت كند صآنحضرت

                                           
 .7217و كتاب االحكام ش  5666كتاب المرضي ش  -صحيح بخاري -1
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تا آخر زندگي در خانـه عايشـه    صرو پيامبر گزيند، آنجا بماند، از اين كجا را برمي
299Fاقامت فرمود

1.  

 براي پرستاري، چرا؟  انتخاب منزل عايشه
اما قبالَ بيان  ،دانند عايشه ميشايد بسياري از مردم عادي علت اين خواسته را محبت 

به عايشه كمال فطري، عقل، قوت حافظه، سرعت فهم و اجتهـاد   شد كه خداوند
ايـن بـوده باشـد كـه      صبعيد نيست كه منظور آنحضرت، لذا فكر عطا فرموده بود
 ،نيز محفوظ بمانـد در آخرين روزهاي زندگانيش ها و افعال او  يكايك آخرين گفته
توسـط عايشـه بـه امـت      صپيـامبر متعلق به وفات  الت صحيحِبطوري كه اكثر حا

 رسيده است. 
نتوانسـت بـراي    صآنحضـرت   كه تا اينشد  روز به روز شدت بيماري بيشتر مي

نمود و بـر   در هنگام بيماري دعاهايي را قرائت مي ص، پيامبرامامت به مسجد برود
كـرد و بـر    مـي   اسـتفاده نيز از همـان تعويـذات و دعاهـا      دميد، عايشه اندام خود مي

300Fماليد دميد و دستانش را بر بدن او مي مي صپيامبر

. مـردم در مسـجد بـراي نمـاز     2
در  صرسـول خـدا  گويـد:   مـي  لعايشهبودند.   نشسته صانتظار پيامبر  صبح به

 بيماري وفات، پس از شنيدن صداي اذان، فرمود:

                                           
و كتاب  4450، كتاب المغازي 3774، كتاب المناقب ش1389كتاب الجنائز ش -صحيح بخاري -1

 .2443كتاب فضائل الصحابة ش  -و صحيح مسلم5217النكاح ش
هنگامي كه گويد:  مي  كه  روايت نموده  بخاري از عايشه  كه  هداشت  آن روايت اشاره  به  نويسنده -2

دميد و  خواند و بر خود مي شد، معوذات (سورة ناس، فلق و اخالص) را مي بيمار مي صرسول اهللا
برد، من نيز همان  ماليد. پس هنگامي كه در بيماري وفاتش بسر مي اش مي با دست خود، بر بدن
را بر بدنش  صخواندم و دست نبي اكرم دميد، مي بر خود مي خواند و معوذات را كه او مي

 كشيدم. مي
 -، سنن ابوداود2192كتاب السالم ش -، صحيح مسلم4439كتاب المغازي ش -(صحيح بخاري

.3529كتاب الطب ش - ، سنن ابن ماجه3902كتاب الطب ش
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لِّ بِالنَّاسِ « يُصَ لْ رٍ فَ ا بَكْ وا أَبَ رُ  ».بكر بگوييد كه امامت نماز را به عهده گيردبه ابو« ». مُ
قـرار گيـرد، نمـي    شما  گاهدر جاياگر است و  يرقيق القلب عرض كردم: ابوبكر مرد

نيـز همـان    . مـا سخنش را تكرار كرد ،ومد بار صرسول اهللا تواند مردم را نماز دهد.
 مود:فربراي بار سوم، سخنش را تكرار كرد و  صرسول اهللا.جواب قبلي را داديم

لِّ بِالنَّاسِ « يُصَ لْ رٍ فَ ا بَكْ وا  أَبَ رُ ، مُ فَ بُ يُوسُ احِ وَ نَّ صَ  ».إِنَّكُ

زناني هستيد كه يوسف را احاطه كرده بودند، به  مانند همانشود كه شما  معلوم مي«
 ».كه نماز را امامت كند ابوبكر بگوييد
، بودپيش عايشه گذاشته را قبل از بيماري چند اشرفي  چند روزي صآنحضرت

: فرمـود  است، لذا  تحويل داده  عايشه  امانتي را به  كه به يادش آمد در بيماري مرگ 
حدود پنج   آنها را حاضر كرد كه  وقتي عايشه ها اكنون هستند؟ آن اشرفي !عايشه اي

كـرد و   آنهـا را بـا دسـتانش زيـرورو مـي      صبودند، پيامبر  تا هفت و يا هشت و نه
خدمت خـداي متعـال     دارد، اگر در حالي بهبه خدايش  يگمان  چه محمدفرمود:  مي

301F؟ آنها را در راه خدا خرج كنيداينها مال او باشند  برسد كه

1. 
  عايشـه به سينه  صآنحضرتفراهم رسيد و  صاز زندگاني پيامبر  اخرين لحظه

به من تكيه داده بود كه عبدالرحمن بن  صرسول اهللاگويد:  مي  ؛ عايشهتكيه زده بود
 صبكر در حالي كه مسواكي در دست داشت، وارد شـد. و ديـدم كـه نبـي اكـرم      ابي

كند. دانستم كه ايشان، مسواك را دوست دارد. لذا پرسيدم: آيا آنـرا   بسوي آن، نگاه مي
ي سر فرمود: بلي. پس آنرا گرفتم. و چون مسواك برايش سفت  برايت بگيرم؟ با اشاره

ي سر فرمود: بلي. آنگاه آنرا جويدم و  نم؟ با اشارهبود، پرسيدم: آيا آنرا براي شما نرم ك

                                           
، 3212ش 8/8، صحيح ابن حبان 25531ش 6/182و  24268ش 6/49مسند امام احمد  -1

 .34371ش 7/83  ابن ابي شيبه -مصنف
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302Fنمود  از آن استفاده  با بهترين شيوه صبرايش نرم كردم، پس پيامبر

يـك آدم   و مانند 1
303Fسالم و تندرست مسواك زدند

2. 
هايي كه خداوند بـه مـن    يكي از نعمت ::گفت كرد و مي حضرت عايشه افتخار مي

ي من، روزِ نوبت من و ميان سينه و  در خانه  ارزاني داشت، اين است كه رسول اهللا
اش بـا   گلويم، فوت نمود. و همچنين خداوند، آب دهان من و او را هنگام درگذشـت 

304Fهم درآميخت

3. 
حضـرت  بود،   برد و بدنش سنگين گشته در بيماري مرگ بسر مي صوقتي پيامبر

ن و دسـتانش را بـر بـد   كـرد   دعـا مـي   براي تندرسـتي رسـول اكـرم    لعايشه
، ال «گفت:  ماليد و مي مي آنحضرت ايفِ تَ الشـَّ أَنـْ فِ وَ ، اشـْ اسِ بَّ النـَّ بِ الْبَاسَ رَ هِ أَذْ

امً  قَ ادِرُ سَ غَ اءً ال يُ فَ ، شِ كَ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ   ».شِ

اش را برطرف سـاز و چنـان شـفايي عنايـت كـن كـه        اي پروردگار مردم! بيماري«
و شـفا دهنـده هسـتي و هـيچ شـفايي، بجـز       اي باقي نماند. چرا كه ت هيچگونه بيماري

 ».شفاي تو وجود ندارد
فوراً دست مباركش را   كهبود  مندر دست  صدست آنحضرتگويد:  مي  عايشه

 :كشيد و فرمودند
 .305F٤»اللهم الرفيق االعيل«

 »گزينم خدايا رفيق اعلي را برمي«
 فرمود: در حال صحت، مي صروايت است كه رسول اهللا لاز عايشه

                                           
 4449كتاب المغازي ش -صحيح بخاري -1
 .26390ش 6/274و مسند امام احمد  4451كتاب المغازي ش -صحيح بخاري -2
كتاب  -و صحيح مسلم 3100، كتاب فرض الخمس ش4449كتاب المغازي ش -صحيح بخاري -3

 .2443فضائل الصحابة ش 
 .4463كتاب المغازي ش  -، و صحيح بخاري24990ش 6/126مسند امام احمد  -4
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َ إِنَّ «  َريَّ يَّا أَوْ خيُ َ ، ثمَّ حيُ َنَّةِ نَ اجلْ هُ مِ دَ عَ قْ  مَ رَ تَّى يَ بِيٌّ قَطُّ حَ بَضْ نَ قْ ْ يُ  ».هُ ملَ

رود تا زماني كه جايگاهش را در بهشت نبيند. سپس به او  هيچ پيامبري از دنيا نمي«
 ».  شود اختيار داده مي

كـه سـرش بـر     پس هنگامي كه بيمار شد و نزديك بود قبض روح شود، در حـالي 
زانوي عايشه گذاشته شده بود، بيهوش شد. و هنگامي كه به هوش آمد، چشمانش بـه  

يعنـي خـدايا! بسـوي رفيـق     » اللهم يف الرفيق االعـيل«سقف خانه، دوخته شد و فرمود: 

 اعلي.
تحقق همان  ماند و دانستم كه اين، گويد: گفتم: ديگر نزد ما باقي نمي مي لعايشه

306Fگفت اش به ما مي ان صحتسخني است كه در زم

1. 
گويد ناگهان من بي حسي  مي ؛نشسته بود صبه پرستاري آنحضرت لعايشه

  ديـدم كـه  به چشمهايش نگاه كردم ،را احساس كردم صو سنگيني بدن آنحضرت
و همراه ساير زنان گذاشتم ي را بر بالش مباركشآهسته سر  ،چشمهايش باز شده بود

307Fشروع به گريه كردم

2 . 
 صترين باب همين است كـه رسـول اكـرم    زرين لو مناقب عايشهاز فضائل 

اي از  در گوشـه  صدفن گرديد و جسم مبارك آنحضرت اوبعد از وفات در حجره 
  .اين حجره به خاك سپرده شد

 »ليه راجعوناانا هللا و انا « 

 ل داستان خواب عايشه
او ايـن   اسـت.  سـه مـاه افتـاده   او حضرت عايشه در خواب ديده بود كه در حجـره  

! اگـر   اي عايشـه  گفـت:  ، ابـوبكر در ميان گذاشت خواب را با حضرت ابوبكر

                                           
كتاب فضائل الصحابة  -و صحيح مسلم 4463و  4437كتاب المغازي ش -صحيح بخاري -1

 .2444ش
 26391ش 6/274مسند اما احمد  -2
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 ل

ي خـاكي دفـن    نفر از بهترين مردمان كره  ياي شما راست باشد، در اطاق شما سهؤر
 :ابوبكر فرمود ،در همين حجره دفن شدند صوقتي كه پيامبر گراميگردند. پس  مي

308Fه بهتر استهم اين از از آن سه ماه يكي همين است و

1. 
، بودنـد  مو فـاروق اعظـم   وقايع بعدي ثابت كردند كه دو ماه ديگر صديق اكبـر 

بسر بـرد، او بعـد از   در عالم بيوگي را و چهل سال   گشتهحضرت عايشه بيوه  اكنون
در كنار قبر نبـوي   و كرد مجاورت همين مزار اقدس زندگي مي در صوفات پيامبر

از آن روز به بعد خوابيـدن   وب ديد ادر خو را صيك روز رسول اكرم ،خوابيد مي
309Fرا در آنجا ترك كرد

و   جز براي انجام مناسك حج و عمـره   از آن لحظه  او پيوسته. 2
شد، و در كنـار   ي مبارك جدا نمي يا زيارت يكي از خويشاوندانش هرگز از آن بقعه

نهـا  ت  كـرد كـه   اي را براي خود برگزيدو چنان وانمود مـي  حجره صمزار آنحضرت
رو همانند زنـدگان از او زيـارت    است، از اين  از او جدا شده صي آنحضرت الشه
 نمود. مي

در آنجـا دفـن نشـده     وقتي كه حضرت عمـر تا تا سيزده سال يعني   كه همچنان
310Fبود

بعد از تـدفين حضـرت   ، اما شد آنجا وارد مي  بهحضرت عايشه بدون حجاب  ،3
آنـان در قيـد     كـرد كـه   و چنان وانمود مي رفت ميزيارت آنان   بهبا حجاب  عمر

  حيات هستند.
  اعالم داشتهمطهرات ممنوع ازواج براي را ج دوم اوداز خداوند  گفتني است كه

  بود.

                                           
طبراني  -، االوسط9/38و  7/185هيثمي  -، مجمع الزوائد4400ش 3/62حاكم  -المستدرك -1

باب ما جاء في دفن الميت  -امام مالك -، و الموطأ127ش  23/48و در الكبير  6373ش 6/266
 .548ش  1/232

 ابن سعد. -الطبقات الكبري -2
 .6721ش 4/8حاكم -المستدرك -3
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خـود  عقـد    بـه عايشه را  صپيامبروفات بعد از  :يكي از رؤساي عرب گفته بود
311Fآورم درمي

دينـي و سياسـي و بـر    امر بر خـالف مصـالح    اين  كه اين  به  اما با توجه .1
 فرمود: خداوند ،ن رسالت بودأخالف ش

                             :6(احزاب( 

و اراده و خواست او (پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد «
و  )مقدم بر اراده و خواست ايشان است ،اندر مسائل فردي و اجتماعي مؤمن

و بايد احترام مادري آنان را از نظر به دور (مادران مؤمنان محسوبند  ،همسران پيغمبر
 ».)و يكايك ايشان را بزرگ و ارجمند شمرد ،نداشت

 و فرمود:                   

                 :53(احزاب( 

و هرگز حق نداريد كه بعد از مرگ او  ،شما حق نداريد پيغمبر خدا را آزار دهيد«
گناهي نابخشـودني  (اين كار در نزد خدا  .همسرانش را به همسري خويش درآوريد

 ».بزرگ است )و
مدتي محرم اسـرار نبـي    براي كه ازواج مطهرات اين  به  با توجهت اين اسبر اصل 

رفتار او در منزلش را   ويژه  اند و سنت و به و تعاليم او را فرا گرفته ندا هبود صاكرم
خـود را در راه  بقيه زنـدگي   جز آنان كسي بدان آگاهي ندارد، بايد  اند كه حفظ كرده

ي انزنـدگ از و هـر لمحـه    رف نماينـد صتعليمات و درسهاي شوهر  پخش و انتشار
هسـتند و   انمادران مسـلمان  انآن كنند، زيرا  هزينهدر بجا آوردن اين فريضه خود را 

باشد، و همچنين آنان مرجع نخست براي  ميتعليم و تربيت فرزندانشان  مسئوليتشان
انـد، از   حفـظ نمـوده   صدر خدمت آنحضرت  باشند كه آيات و سنن و احاديثي مي

 بود.  گاهي براي فرزندانشان واقع شده منزل آنان همچون زيارت رو اين

                                           
 .13196ش  7/69بيهقي  -، السنن الكبري14/228تفسير قرطبي  -1
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 فرمايد:  مي خداوند  ل                   

                           

                                        

                                 

                              

                       

                           

           :34-30(احزاب( 

از آنجـا كـه   (هر كدام از شما مرتكب گنـاه آشـكاري شـود     !اي همسران پيغمبر«
 )زنـد  ما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه ميمفاسد گناهان ش
و هـر كـس از      .و اين براي خدا آسان است ،خواهد بود )ديگران(كيفر او دو برابر 

 ،شما در برابر خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعـت كنـد و كـار شايسـته انجـام دهـد      
رزق و نعمت ارزشمندي  )در قيامت(و براي او  ،پاداش او را دو چندان خواهيم داد

مثل هيچ يك از زنان  )در فضل و شرف(شما  !اي همسران پيغمبر    .ايم فراهم ساخته
صـدا را   )انگيـز  به گونه هوس(خواهيد پرهيزگار باشيد  اگر مي .نيستيد )عادي مردم(

كه بيمار دالن چشم طمع به شما  )و با اداء و اطواري بيان ننمائيد(نرم و نازك نكنيد 
بدان گونـه كـه مـورد    (  .و بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد .ندبدوز

و جز براي كارهائي كه (هاي خود بمانيد  و در خانه    .)رضاي خدا و پيغمبر او است
و  )هـا بيـرون نرويـد    از خانـه  ،خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده اسـت 

و انـدام و  (هر نشويد و خودنمـائي نكنيـد   همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظا
و نماز را برپا داريد و  )وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد

خواهـد   خداونـد قطعـاً مـي    .زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيـد 
آيات خدا و     .دور كند و شما را كامالً پاك سازد )پيغمبر(پليدي را از شما اهل بيت 
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بياموزيـد و  (شـود   را كه در منازل شما خوانـده مـي   )پيغمبر(انگيز  و سخنان حكمت
 ».گمان خداوند دقيق و آگاه است بي .ياد كنيد )براي ديگران

 همچون تفسيري عملي براي اين آيات قرآن بود. لزندگاني نهايي عايشه
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 فصل هفتم
   بعد از رحلت محبوب  عايشه

 دوران خالفت ابوبكر
عنوان كانديد خالفت   او را به صپيامبر  همان كسي بود كه حضرت صديق اكبر

و  صبعد از تجهيز و تكفين آنحضرتو مسئول امورات مسلمانان معرفي نمود، لذا 
را  حضـرت عثمـان   لازواج مطهـرات  صديق اكبربا تكميل بيعت خالفت 

طالبه كردند. حضـرت  ماز او را  صميراث پيامبرفرستادند و وراثت  پيش ابوبكر
 :فرمود قيد حيات در  صرسول اكرم :به آنها گفت لعايشه

 .312F١»ال نورث ما تركناه صدقة«

 . »باشد صدقه مي اتمام تركه مو نخواهد بود  ا پيامبرانكسي وارث م«
 دند.مانهمه ساكت  ،وقتي اين را شنيدندازواج مطهرات 

بعـد از وفـاتش    تـا ند داشـت ندر زندگي خود چيزي  صپيامبراصل اين است كه 
اسـت    از عمرو بن حارث گزارش شدهدر صحيح بخاري  گردد.تقسيم ميان وارثين 

هنگام وفاتش، نه درهم و ديناري، نه غالم و كنيـزي و نـه چيـز     صرسول اكرم  كه
313Fديگري، از خود بجا گذاشت.

2 

                                           
ب كتا -و صحيح مسلم 6725و كتاب الفرائض ش  3712كتاب المناقب ش -صحيح بخاري -1

 .    1758الجهاد و السير ش 
 .3594كتاب االحباس ش  -و سنن نسائي 2739كتاب الوصايا ش  -صحيح بخاري -2
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314Fفـيء «اما از طريق واليت عامـه بـراي اغـراض و مقاصـد مختلـف      

  متعلـق بـه   »1
و  كـرد  مخارج ساالنه زنهـايش را از همـين جـا ادا مـي     ص. پيامبربود آنحضرت

را در بيت المـال مسـلمانان     نمود، سپس بقيه زندگي خود را از اين طريق سپري مي
نيز در زمان خود مصارف را  حضرت ابوبكر صداد، پس از وفات پيامبر قرار مي

همـين صـورت     بـه  فيء  لهمسأ  و در طول خالفت راشده به همان طرز برقرار كردند
315Fشد دنبال مي

2. 
و  قدر  حساس به اين فياضي حضرت عايشه كه در باب تركه كردند در اين وقت

بعد از وفـات    اينكهخصوصاً افزايد،  ي سخاوتمندي و بخشش مي منزلت او در زمينه
 شد. او يافت نميخانه  درچيزي بركت جز  صپيامبر

 داغ بي پدري
  كـه  ايـن   بـه   ، بـا توجـه  تا دو سال برقرار ماند  نداشت، بلكه  بسيار ادامهعهد صديقي 

 ،در هنگـام نـزع روح   سال سـيزدهم هجـري وفـات كردنـد.     در حضرت ابوبكر
  گفتنـي اسـت كـه    نمـود،  و از او پرسـتاري مـي   دخترش در خدمت او حاضـر بـود  

تـرم!  او گفت: دخ  بخشيد بود، لذا به  عايشه به دخترش را چند قطعه زمين ابوبكر
زمـين را در فـالن     ترين فرزندم بودي، آن چند قطحه شما محبوب  كه اين  به  با توجه

من بازگردانيد تا آنهـا را    خواهم آنها را به شما دادم، اكنون مي  مكان و فالن مكان به
  خـواهم چنـان بـه    ي شما تقسـيم نمـايم، زيـرا مـي     ميان همه طبق فرمان خداوند

316Fباشم  هيچ يك از فرزندانم را بر ديگري برتري نداده  برسم كه خدمت خداوند

3. 

                                           
 گيرد. بدون جنگ و خونريزي در دست مسلمانان قرار مي  غنايمي كه -1
و  1757كتاب الجهاد و السير ش  –و صحيح مسلم  6728كتاب الفرائض ش  -صحيح بخاري -2

 .2963الخراج و االمارة و الفيء ش  كتاب -سنن ابوداود
 . 3/195بكر الصديق ذكر وصية ابي -ابن سعد -الطبقات الكبري -3
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 صكفن آنحضـرت  :پرسيد  از عايشهدوباره  .عرض كرد: به سر و چشم  عايشه  
 پيراهني در ميـان آن بـود.    و نه  عمامه  نه  كه چقدر بود؟ عرض كرد: سه پارچه سفيد

روزي است؟  امروز چه :پرسيد .گفت: روز دوشنبه ؟چه روزي وفات كردند :پرسيد
بعد چادرش  خدمت يارانم برسم.  بهامشب   اميدوارم كه :فرمود .گفت: دوشنبه است

ي ا ن پارچـه آاين لباس را بشوئيد و به  :فرمود ،آغشته به زعفران بود  كه را نگاه كرد
: عـرض كـرد    عايشهمرا در آن كفن كنيد. ، سپس آن را بزرگتر كنيد و داييافزبيديگر 

و  بيشتر از مردگان به لباس نـو احتيـاج دارنـد    ناگزند :فرمود .ستاين لباس كهنه ا
317Fشب سه شنبه در ابوبكر .اين براي مدتي است

در حجره حضـرت   وفات كرد و 1
كمـي   او رابه خـاطر رعايـت ادب مـزار    اما  صآنحضرت قبر در كنار لعايشه
 . تسليم كردندتر به خاك   پايين

غروب كـرد و حضـرت     در آن حجرهت نيز همراه با ماه نبوت ماه خالفسان  بدين
داغ يتيمي را نيز متحمـل   ،با آن سن كم در طي دو سال در ضمن بيوگي لعايشه
 شد. 

 عهد فاروقي
مسـلمين حقـوق    ي او براي همـه  ،عهد فاروق اعظم از نظر نظم و ترتيب ممتاز بود

ر كتـاب  قاضي ابو يوسـف د با حقوق ازواج مطهرات،   ؛ اما در رابطهنقدي مقرر كرد
318Fالخراج«

يكي اينكه در هر سـال بـه هـر يـك از ازواج      :نوشته است را دو روايت »2
اين است كه براي ديگر زنهـاي پيـامبر ده   ديگري شد.  مطهرات دوازده هزار داده مي

هزار و حقوق عايشه ساالنه دوازده هزار بـوده اسـت. علـت ايـن تـرجيح را خـود       

                                           
 .25049ش 6/132، مسند امام احمد1387كتاب الجنائز ش -صحيح بخاري -1
در اول امر شش هزار   اند كه ) استثناء شده و صفيه  و در آن (جويريه 51ابويوسف ص  -الخراج -2

هزار افزايش   دوازده  ، اما چون اعتراض گرفتند سهمشان از شش هزار به شده  قرار داده براي آن دو
 پيدا كرد.
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ديگـران بـه ايـن خـاطر      زار اضـافه از بيان فرمود كه من او را دوهـ  حضرت عمر
319Fبوده است صدهم كه او محبوب پيامبر اكرم مي

1. 
هر وقـت   ،درست كرده بودرا نه ظرف  ،به تعداد ازواج مطهرات حضرت عمر

320Fفرستاد مي براي آنها گذاشت و ظرفي مي هر آمد در چيزي بدست مي

2. 
به  شد حيواني ذبح ميكه اگر  كرد مي هديه چنان مراعات آنها را در تقسيم تحفه و

321Fفرستاد مي براي آنها وپاچه را گفته حضرت عايشه حتي كله

3. 
همراه اموال غنيمت آن   كه در فتوحات عراق يك جعبه مرواريد بدست آمده بود 

همه مشكل بـود.   رايتقسيم مرواريدها ب. قيمت و نيز به بارگاه خالفت فرستاده شد
را بـراي ام المـؤمنين    ه دهيـد مـن آن  اگر شما اجـاز  :به مردم  گفت حضرت عمر

همـه بـه خوشـي اجـازه      داشـت.  او را دوست مي ص، چون پيامبرفرستم عايشه مي
 ،را باز كـرد و ديـد   وقتي آن ،جعبه مرواريد براي حضرت عايشه فرستاده شد .دادند
كـرده  را در حـق مـن   احسانات بزرگي  ابن خطاب صبعد از آنحضرت :فرمود
 .322F4ردانزنده نگه   در سال آيندهگرفتن عطاياي او براي مرا  ياخدا است.

زير پاهاي  لآرزوي حضرت عمر بود كه او نيز در حجره عايشه
ي  توانست خواسته خاطر رعايت ادب و احترام نمي  بهاما  ،دفن شود صآنحضرت

ي  خود را مطرح كند، لذا او در حال احتضار و هنگام فرا رسيدن مرگ بسيار آشفته

                                           
: روايتي صحيح است و طبق شرايط  و در آن چنين آمده 6723ش  4/9حاكم  -المستدرك -1

 1/248محاملي  - اند. اماليه باشد، اما آن دو اين روايت را گزارش نداده شيخين براي نقل حديث مي
 .242ش 

ش  7/35بيهقي  -، السنن الكبري618ش  1/279باب جزية اهل الكتاب  -امام مالك -الموطأ -2
 .1/116العاصم  ابن ابي -، الزهد13036

مصر  -القاهرة -انتشارات: وزارة االوقاف 927باب الزهد و التواضع ش  -امام محمد -موطأ -3
 هـ. 1407

 .1642امام احمد ش  -ل الصحابةو فضائ 6725ش  4/9حاكم  -المسترك -4
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برو و   منين عايشهؤالم گفت: نزد ام  فرزندش عبداهللا  به  كه ، تا ايناين موضوع بود
همراه دو تا   خواهد كه مي  دارد، سپس بگو: عمر اجازه بگو: عمر بر شما سالم مي
ي ورود،  رفت و بعد از اداي سالم و اجازه  بزد عايشه  ياورش دفن گردد. عبداهللا

كند، بر او سالم نمود و وصيت  مي  يهو گر  نشسته  عايشه  خدمت او رفت، ديد كه
بودم، اما اكنون   را براي خود قرار داده گفت: آن  عمر را برايش بازگو نمود. عايشه

323Fدهم عمر را بر خود ترجيح مي

1. 
بن عمر! وقتي مرگم   گفت: اي عبداهللا هم عمر  بعد از آن اجازه  گفتني است كه

آنجا از ام المؤمنين ، تا دم دروازه ببريد مرا جنازهفرا رسيد، مرا بر تابوتي بگذاريد و 
 جنازه مرا اگر اجازه نداد داخل حجره دفن كنيد و مرا اگر اجازه داد ،اجازه بخواهيد

من   خاطر جايگاه خالفت به  او به  ترسم كه د، زيرا ميبه قبرستان عموم مسلمين ببري
خواستند، حضرت   بردند و اجازه  ي او را دم دروازه باشد. اما وقتي جنازه  داده  اجازه
324Fدر كنار دو ياور خود دفن گرديد داد و عمر  براي بار دوم اجازه ل عايشه

2. 
 نگاه مردم پنهان شد. اين حجره از باالخره دومين ماه خالفت در

 عهد عثمان بن عفان
نيمي از   پيدا كرد، گفتني است كه  ادامهدوازده سال  مدت خالفت حضرت عثمان

ي دوم انواع مشكالت و  در نيمه ، اماگذشتخاطر الفت به آرامش واطمينان زمان خ
واقع شد، زيرا گروهي از   وجود آمد و برخي اختالفات در برابر خليفه  مصايب به

كند كه  روايت مي لحضرت عايشهشكايت داشتند. اينك   از خليفهمردم 
 گفت: و  به حضرت عثمان سفارش كرد صپيامبراكرم

                                           
بيهقي  -، السنن الكبري3700، و كتاب المناقب ش 1392كتاب الجنائز ش  -صحيح بخاري -1

ابن ابي شيبة  -باب من رأي ان يدفن في ارض مملوكة بإذن صاحبها، المصنف 6874ش  4/58
 .11858ش  3/34

 .3700، و كتاب المناقب ش 1392كتاب الجنائز ش  -صحيح بخاري -2
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ا فإن أرادوك عىل خلعه فال ختلعه هلميا عثامن« صك قميصً  ».، إنه لعل اهللا يقمِّ

بدان كه خداوند، پيراهني را بر تن تو خواهد كرد كه در هر صورت، اگرمردماني «
 . 325F1»تو را وادار كنند كه آن را از تنت بيرون بياوري، هرگز اين كار را مكن

اصـحاب   ،326F2تپيش عموم مسـلمانها مقبوليـت خاصـي داشـ     لحضرت عايشه
نمود، نـادان   كردند، او نيز گمراه را هدايت مي مي  او مراجعه  به  همجون معلم و فقيه

طبق فرمان داد، زيرا  داد و ياري طلب را ياري مي را پناه مي  گرداند، پناهنده را دانا مي
جـا او را   هر مصر وق، عرا، شام ،حجاز بنابراين در ،مادر تمام مسلمانها بوداو الهي 

كـرد) مـردم    واقعات آينده تصديق خواهـد  ه عنوان مادر قبول داشتند (اين دعوا راب
 داد. دلـداري مـي   مـردم را  او .كردند شكايتهاي خود راعرض مي آمدند و پيش او مي

ابتـداي زمـان خالفـت حضـرت عثمـان       در دردوران خالفت صـديقي وفـاروقي و  
هم از آنها مشـوره گرفتـه   كارهاي م در ،ارباب مشورت زنده بودند اصحاب بزرگ و

شـيخين   آنها پستهاي مهم به دست آنها افتاد. استعداد به خاطر استحقاق و و شد. مي
بر ديگري وي عدالت ازهيچ طرف تر ي اي برپا كرده بودند كه كفه چنان نظام عادالنه

تمام مملكـت امنيـت حـاكم بـود و از بزرگـان       خاطر درهمين به ، كرد سنگيني نمي
 .شد موقعيت شكايت حاصل نمي اصحابه كسي ر

مـروان  ، محمد ابـن ابـوبكر  ، نوجوانان بلند پروازي چون حضرت عبداهللا ابن زبير
تـر   خـود را از آنهـا پـايين    سـعيد ابـن عـاص    و محمد ابن ابي حذيفه ،ابن حكم

 .دانستند تر مي مهم نسبت به خود بمراتب بلندتر و عمارت را وخالفت و

                                           
حاكم  -، المستدرك6915ش  15/346، صحيح ابن حبان 25203ش  6/149مسند امام احمد  --1

، 5/184، 5/178و در مجمع الزوائد  2196ش  1/539هيثمي  -، موارد الظمآن4544ش  3/106
 . 3705ش  باب مناقب عثمان -و سنن ترمذي 9/90، 9/56

ترين مردم بود و  ترين و آگاه فقيه  نين گويد: عايشهچ  كه  حاكم در المستدرك از عطاء روايت كرده -2
، 2/185ذهبي  -، سير اعالم النبالء6748ش  4/15رأي و نظر او از آراء سايرين بهتر بود. (

 .4/1883ابن عبدالبر  -و االستيعاب 8/18ابن حجر  -االصابة
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 فصل هشتم
 و نبرد جمل هاي آشوب شعله 

پسـر   و صآنحضـرت يكي از حواريون  نوه صديق اكبر حضرت عبداهللا ابن زبير
امـا بـا    دانسـت.  همه مستحق خالفت مـي  بيشتر از خود را رو اينايشان بود. از   عمه

 و فرزنـد كوچـك حضـرت ابـوبكر      كـه  مادر محمد بن ابوبكر  كه اين  به  توجه
بـه عقـد   خـود را   حضرت ابـوبكر وفات  بعد از بود، برادر پدري حضرت عايشه

آغوش حضرت علـي   در (محمد ابن ابوبكر) بخاطر اين او آورد،در حضرت علي
327Fدانست چون فرزندش مي نيز او را حضرت علي .پرورش يافت

1. 
وقتي به حـد بلـوغ    ، لذابود محمد بن ابي حذيفه پرورش يافته حضرت عثمان

همـين    ، بـه مناسب نديـد  را ثمان اوحضرت ع ، اماخواهان پست بزرگي شد، رسيد
 شده به مصر رفت. حتنارا او خاطر

 ،بودند و سال كم سن نوجوان و دو اموي و بن عاص هر سعيد وبن حكم مروان 
مناصـب پيشـاپيش همـه     مطالبه حقوق و در بودند وفرزندان بزرگان مهاجرين آنان 

 بودند.
اعتمـاد داشـت بنـابراين    به افراد خاندان خـود   اموي بود ونيز  حضرت عثمان

 مروان و همين خاطر  ند. بهبود تر همه مقدم انتخاب شدن ازبراي بني اميه  اننوجوان
  همـين مسـأله    بـه   بـا توجـه   ،به دست گرفتندرا هاي مهمي  سعيد ابن عاص منصب

و همـين باعـث    ،مشتعل شـدند  ناراحت و  اميه در مقابل بنيقريش  برخي از جوانان
 شورش عليه حضرت عثمـان  محمد بن ابي حذيفه درابوبكر و محمد بن   شد كه

                                           
 8300ش  6/245ابن حجر عسقالني  -االصابة -1
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جوانهـا بـه   ايـن    بايد دانست كـه  عالوه براين باشند؛  هسهم بيشتري از ديگران داشت
 ت،قاصـد  انصاف،، عدلصبر، جوهر و پدرانشآن برخوردار از اندازه بزرگان صحابه 

داري ايـن جوانهـا   امـارت وسـر   از همين باعث شد تاكه  ند،ذوق تقوا نبود امانت و
 د.ونرنجيده خاطر ش

 ،دانستند مي دامن شرافت داغي بر همه اينكه عربها هميشه غالم عجمي را باالتر از
  پـا بـه  اسـالم    كـه  و بعـد از ايـن   آزاد پرورش يافته بودنـد  يهواي آب و آنها درزيرا 

و سطح يك  در را تمام قبايل عرب اي در آنها دميد و ي وجود نهاد، روح تازه عرصه
تربيـت   اصـلي تعلـيم و   بزرگان صحابه كه پيكـر  اكابر وتحت يك قدرت قرار داد. 

 آنهـا افسـران و   بعـد از ، امـا  مـد نظـر داشـتند    را )هميشه (مسـاوات  ،اسالمي بودند
دربارهايشان علناً  مجالس و در به فراموشي سپردند و داران جوان اين درس را عهده

  ، همين امر باعـث شـد كـه   كردند اظهار مي اشرافت خانداني خود ر خود مختاري و
بعـد  فتوحات ادعا كردند كه  ند وواين تحكم سخت ناراحت ش ديگر قبايل عرب از

به دولت شمشـيرهاي آنـان فـتح      همهافريقا  و مصر، شام، ايران اعم از عهد نبوي از
 شود.داده  به آنها حقوقطور مساوي و با رعايت تعادل   بهبنابراين بايد  ،اند شده

 قـريش بلكـه فطرتـاً از    بنـي اميـه و  حكومت  نه فقط ازنيز تازه مسلمانهاي عجم 
 هـر  در  كـه دانستند  خاطر برخود فرض ميهمين حكومت قوم عرب ناالن بودند به 

عنـوان    بـه كوفـه    كه اين  به  ، و با توجهشندباشريك حكومت   عليه و يا شورشي  فتنه
اين شـهر   از ها و آشوبفتنه ، تمامي بود  قع شدهوا عجم عربها وميان اتصال  ي نقطه
 .بود  واقع شدهاردوگاه اعراب  بزرگترين پايگاه وعنوان   به اين شهر شدند و ميآغاز 

جمـع   دربـار او  اكثر سـرداران قبايـل در   والي كوفه بود شب ها  كهسعيد ابن عاص 
ب تـذكره  نسـب قبايـل اعـرا    حسب و واقعات جنگهاي اعراب و عموماً شدند و مي
از ديگـر قبايـل كمتـر     خود را اي قبيله يچآن ه ن موضوعي بود كه درهما و ،شد مي

گفتنـي   ،كـرد  تندكالمي خاتمه پيدا مي جدال و جنگ و مناظره با اكثرا و دانست. نمي
شـمارد تـا مفـاخر قـريش را      فرصت را غنيمت مياين  بن عاص نيز سعيد  است كه
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ايـن   از .سـاخت  مـي   را بيشتر با مشكالت مواجـه   قضيه  دارد، همان چيزي كهاظهار 
 اين به صورت يك فتنه در شروع كردند و سردارهاي قبايل شكايت را طرز عمل او

 .مسلمان شدنيز يهودي  بأابن ساثنا اين  درو  آمد

 بن سبأ  اسالم آوردن عبداهللا
فوراً  ،يرددوران دشمني انتقام بگ دشمن در اين است وقتي نتواند از آيين يهوديت بر

هـايي   توطئـه  آهسـته آهسـته بـا    شـود و  دوست مخلص او مـي  شمشير را انداخته و
قـدرت   زور و همين يهود كـه نتوانسـت بـا    كنند. تمام مي مخفيانه كار آن دشمن را
اينجا بود كـه يـك يهـودي     ،بين ببرد ازرا  آن بي اثر كند و دعوت حضرت عيسي را
 .نابود كرد يم مسيحيت رااصل جوهر تعال بنام پولس مسيحي شد و

اصل جانشين مستحق  در كه حضرت علي بين مردم پخش كرد نيز درأ ابن سب
 حـق او  در صيعني رسـول اكـرم   ؛بوده است وصي او باشد و مي صرسول اكرم

همـين   بر زمان يهوديت نيز درابن سبأ   گفتني است كه وصيت به خالفت كرده بود.
تبليغ  در بوده است او ن حضرت موسيجانشي وصي و عقيده بود كه هارون

  ميان مردم ندا سر داد: اي مردم! اين مسـأله  در كرده و اين بدعتش نهايت كوشش را
فـرا    اين مسـأله   واليان امر شورش نماييد و مردم را به  حركت در آوريد و عليه  را به

  رد و مخفيانـه كـ  نگاري مي خوانيد، او افراد خود را منتشر نمود و با طرفدارانش نامه
معـروف و    امـر بـه    خواندند و چنان وانمود كردند كه ي خود فرا مي ايده  مردم را به

نوشـتند و از   مـي   نمايند، آنان براي مردمان ساير شهرها نامه نهي از منكر را دنبال مي
هـايي   طرف نيز طرفدارانشان چنين شكوه آوردند، از آن  عمل مي  به  واليان امر شكوه

را گسترش دادند؛   رسيدند و شايعه  مدينه  طريق به  از اين  كه دادند، تا اين مي  ائهرا ار
ي  از تاكتيك اصالحات سياسي نهايـت تـالش خـود را در زمينـه      ابن سبأ با استفاده

اين فرد داشت.  مي  اي، عرضه در حد گسترده  و دسيسه  هاي توطئه سازي شبكه فراهم
آن شـهرها    دانست كه سفر نمود، زيرا ميمصر  و  هبصر،  هكوف هر يك از شهرهاي  به

  بـه   كـه   اند و هدف از تأسيس آنها ايـن بـوده   تأسيس شده توسط عمر بن خطاب
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رو هر يك  عنوان اردوگاه سربازان اسالم و محلي براي نشر اسالم قرار گيرند، از اين
در   يعي اسـت كـه  باشند و طب و مردان جنگي بسياري مي  از آن شهرها حاوي اسلحه

 .ميان نيروهاي نظامي برخي افراد شورشگر يافت شوند
تمام  و بدهد مركز انقالبيون قرارعنوان   به مصر راابن سبأ   همين امر باعث شد كه

  سبئيه  به  در آينده  كه دهيك رشته و مسلك به هم پيوند د در اين اشخاص متفرق را
 شهرت يافتند.

 ،بـود برپـا  جنـگ   افريقـا  هاي روم و درجزيره حضرت عثمانخالفت زمان  در
محمـد   و محمد بن ابـي بكـر  مستقر بودند، و آنجا در بنابراين بيشترين حصه ارتش 

  عليـه  آنهـا را  كردند و سربازان مالقات مي به بهانه جنگ آزادانه بانيز بن ابي حذيفه 
  عليهرش شو نهايت طوري شد كه مصر مركز بغاوت و در ،كردند تحريك مي  خليفه

 اين زمان عبداهللا بن ابي سرح والي و در   ذكر است كه  ، الزم بهقرار گرفتحكومت 
محمد بن ابـي حذيفـه عليـه     و محمد بن ابي بكر ، پس هر يك ازفرماندار مصر بود

رئيس عنوان   بهمصر  در علناً قيام كردند و حضرت عثمان عبداهللا ابن ابي سرح و
 مقرر گشتند. گرشورش يحزب

 ،كوفـه  قبلي با هم از طبق قرارداد فرا رسيد وحج  انجام ركن  هنگام رفتن بهاتفاقاً 
يك هزار نفر به بهانه حج به طـرف حجـاز حركـت     جمعيتي به تعداد مصر بصره و
را نزد  ، عليعثمان ،خيمه زدند  نام جحفه  در مكاني به نزديك مدينه كردند و

. او همراه مردي ديگـر كـه نـام او بـر مـا معلـوم       آنان فرستاد تا با آنان مذاكره نمايد
نيست نزد معترضان رفت و آنان را به ارشادات قرآن فراخواند و آنان نيز پذيرفتنـد.  

ريـزي   انگيـزان نقشـه ديگـري را طـرح     پس از بازگشت معترضان به ديار خود، فتنه
ببرنـد.  بسته شده بـود از ميـان    كردند تا آن صلحي را كه ميان معترضان و عثمان

اي را جعل كردند و به دست مردي سپردند تا آن را به جانب مصر ببرد. او  آنان نامه
كرد كه نظر آنان  اي رفتار مي در ميانه راه از كنار كاروان مصريان عبور كرد و به گونه

ترسـد گويـا كـه نـزد او      كرد كه از مصريان مـي  را به خود جلب نمود. او وانمود مي
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اي  مصريان آن را ببينند؛ چون مصريان او را دستگير كردند نامه چيزي است كه نبايد
را نزد او يافتند كه در آن عثمان خطاب به عبداهللا بن ابي سرح، حاكم مصر، دسـتور  

گردند يا بـه قتـل رسـاند و يـا مثلـه       داده بود تا همه معترضان را كه به مصر باز مي
 شد. مي  ديده  مهمهر عثمان نيز روي آن نا  نمايد، گفتني است كه

است، پـس  نوشته شده بن حكم مروان  اندست براين باور بودند كه نامه بالذا آنان 
مـروان رابـه    يا :پيش كردند را شرط دو محاصره كردند و را خانه حضرت عثمان

دو  يك از هيچ حضرت عثمان .بردار شويد خالفت دست از يا يد وتحويل بده ما
 نپذيرفت. شرط را

تفهيم كرد كه  را او خواسته و برادرش محمد ابن ابي بكر را لهحضرت عايش
  كـه  تـا ايـن  به هيچ صورتي قبول نكـرد  بكر  محمد بن ابياما  .اين معاندت باز آيد از

به قصد حج بـه   در اين اثنا لحضرت عايشه عادت،طبق موعد حج فرا رسيد و 
 خـود  نيز بـا  ر رامحمد ابن ابي بك  كهخواست  مي ، اوطرف مكه معظمه حركت كرد

 او را همراهي كند.  كهآماده نشد  اما او ،ببرد

 و بيعت با علي استشهاد عثمان
بـاالخره بدسـت    محاصـره مانـد و   در اي حضـرت عثمـان   بعد از اين سـه هفتـه  

تنهـا   ،پس از شهادت عثمـان  اليه راجعون. انا هللا و شورشيان به شهادت رسيد. انا
، زبير، حضرت طلحه عبارت بودند از  داشتند كهقرار  براي خالفت مد نظر چهار نفر

 .علي وسعد ابن ابي وقاص 
طرفداران حضـرت   نيز اهل بصره را دنبال كردند، اما او را نيافتند، كوفيان، زبير

اهـل مصـر حـامي حضـرت      ودست نياوردنـد،    پاسخي از او به  كهبودند  طلحه
وقـاص   نزد سعد بـن ابـي   آنهابود،   فتهحيطان ر  بهپيشاپيش او نيز بودند كه  علي

رفتند وگفتند: شما يكي از اعضاي شوري هستيد و اين امر را قبول كن. سـعد آن را  
بازگشتند و براي قبول امـارت از او اصـرار    نزد علي  رد داد و قبول نكرد. پس به

  او بـه دنبـال    او بيعت داد و مردم نيز به  دست او را گرفت و به اشتر نخعي نمودند،
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محمـد   عمار بن ياسـر و اشتر نخعي،   يادآوري است كه  بيعت دادند؛ الزم به علي
بـن  مردم عبـداهللا   از بعضي ، وبودند قراوالن ياران علي پيش  از جملهبن ابي بكر 

خواهان خالفت ابـان فرزنـد   نيز اميه  بني كردند و مي كانديد براي خالفت را عمر
را براي خالفـت  اسم عبدالرحمن بن ابي بكر اي  دسته  كه ، همچنانوم بودندسخليفه 

 .كردند ذكر مي
 بيعت عموم اهل مدينـه بـه جـز    باو اصرار همين انقالب خواهان  سه روز بعد با

 برمسند خالفت نشستند. اندكي حضرت علي تعداد
باشد، اما وضعيت سياسي  ميحجاز   فوق مربوط به اختالفات  ذكر است كه  الزم به

سـر   در را آنآزادي  خـواب اسـتقالل و    بـود كـه   حضـرت معاويـه  ايـن   شامدر 
و مـردم   كـرد  محمد بن ابي حذيفه اعالن خود مختاري مي نيز مصر در پروراند و مي

 ماه حرام بدست خـود مسـلمين   در حرم نبوي و دري سوم  نيز بر اثر شهادت خليفه
آن  ه قلـوب مـردم از  دردنـاك بـود كـ    اين حادثه چنان بـزرگ و  بودند،  شده  آشفته

نيز بدان راضي نبودند، گفتنـي اسـت    و حتي مخالفين عثماندار شده بود  جريحه
328Fدر روايتي  كه همچنان-نيز   عايشه  كه

بدان راضي نبـود و مـردم را از آن    - بيان شده 1
 داشت. بازمي

پرسيده بود كـه رأي شـما    لوقوع حادثه اشتر نخعي از حضرت عايشه قبل از
  بـه توانم حكم  معاذ اهللا چگونه مي :عايشه فرمود ؟باشد ن عثمان چه ميدرمورد كشت

329Fبدهم؟ مسلمانانقتل امام 

2 
نيـز در ايـن    لشايع كردند كه حضـرت عايشـه   را دشمنان اين خبر بعضي از

بعيد نيست كه بدگماني اين بدگمانها به خاطر اين باشـد   .واقعه شركت داشته است
 جـزو  ،نبود مادر او كه از) مد بن ابي بكرمح( لكه برادر كوچك حضرت عايشه

                                           
 شرح حال مروان بن حكم. -ابن سعد -الطبقات الكبري -1
 .8/485ابن سعد  -الطبقات الكبري -2
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330Fرؤساي شورشيان

براي باز نگه داشتن  لذكر شد كه حضرت عايشه قبالًاما بود.  1
او و   دل عليـه   نام نهاد و از تـه  »ممذم«  انجام داد، حتي او را به نهايت كوشش را او

                                           
بكر را نقل  نگاران محقق در خصوص محمد بن ابي تحقيقات يكي از سيرت  در اينجا الزم ديدم كه -1

دكتر علي محمد است،   داشته  عرضه  صورتي كامل تحقيقات خود را در اين زمينه  به  نمايم كه
  بكر در به ي سهيم بودن محمد بن ابي مسأله  چنين به عثمان  هصالبي در كتاب  شناخت سير

 است:  داشته  اشاره شهادت رساندن عثمان
است و قاتل او مردي مصري  براساس روايات صحيح، محمد بن ابي بكر در قتل عثمان دست نداشته 

باشند(فتنة مقتل عثمان  يكنند، ضعيف و باطل م تبار بود و رواياتي نيز كه او را متهم به قتل عثمان مي
).). دكتر يحيي اليحيي داليل زير را در اثبات اين مدعا كه محمد بن ابي بكر در قتل عثمان 1/209(

 كند:  دست نداشته است بيان مي
الف: هدف عائشه از رفتن به بصره، اين بود كه تا قاتالن عثمان دستگير و مجازات شود و اگر محمد 

از انحاء، در قتل عثمان دست داشته بود، عائشه از قتل او كه در مصر روي  بن ابي بكر، به هر نحوي
 شد.  داد ناراحت نمي

را نفرين گفت و از آنان بيزاري جست. حال اگر محمد بن  قاتالن عثمان ب: علي بن ابي طالب
 گزيد.  هرگز او را به واليت مصر بر نمي ابي بكر جزو قاتالن عثمان بود علي

كند كه: از كنانه موالي صفيه بنت حيي شنيدم كه  كر از محمد بن طلحه بن مصرف نقل ميچ: ابن عسا
گفت: من در ماجراي قتل عثمان شخصاً حضور داشتم. در آن هنگام نيز چهارده ساله بودم، يك بار 
صفيه از من پرسيد كه آيا محمد بن ابي بكر در قتل عثمان دست داشت، من گفتم: هرگز او در قتل 

ان دستي نداشت، تنها به ياد دارم چون بر عثمان وارد شد عثمان به او گفت: اي فرزند برادر! عثم
جا خارج شد و هنگام قتل عثمان در  كشي. چون محمد اين را بشنيد از آن اين تو نيستي كه مرا مي

 .) 243جا حضور نداشت.( مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبري، ص آن
بيت  ري در روايتي كه رجال آن ثقه هستند از حسن بصري كه خود محاصرهنيز خليفه بن خياط و طب
به او  ، عثمانگيرد كنند كه چون محمد بن ابي بكر ريش عثمان را مي را ديده بود، نقل مي

كني كه اگر پدرت جاي تو بود هرگز چنين برخوردي با من  اي رفتار مي گويد: تو با من به گونه مي
را بشنيد خارج شد و منزل عثمان را ترك گفت.( مرويات ابي مخنف في  نداشت. چون محمد اين

 .)244تاريخ الطبري، ص
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خـود   نشـد. منصـرف  برادرش از كار خـود    متأسفانه اماكرد،  ساير شورشيان دعا مي
به  :فرمود كرد و بحث مي حضرت عثمان در مورديك دفعه  لحضرت عايشه

، احترامـي بشـود   ام كه به عثمان كوچكترين بـي  خدا قسم من هيچ وقتي پسند نكرده
قسـم   به خدا .نيز به آن مبتال كند مرا ام خدا پسنديده او ايبر اگر من چنين چيزي را

مـن    كـه  خواهم ، از خدا ميما هود اگر چنين كردام كه اوكشته ش هيچ زماني نپسنديده
  ، بـه فريـب ندهـد   را تو ، ديگر كسياين بعد از !أي عبيداهللا بن عدي .كشته شوم نيز

نشـده   شد كه آن فرقـه پيـدا   وقتي تحقير نمي تا اصحاب پيامبر اعمال خدا سوگند
كـه نبايـد    نـد گفت عثمـان   بـه چيزي  انآن ،كردند وارد  هطعن عثمان كه بر ندبود
كـه نبايـد    نـد خواند ينمـاز و  نـد خواند د كـه نبايـد مـي   دنخوان قرائتي را  ند،گفت مي
اعمـال  در يافتيم كه آنها حتي  ،بررسي كرديم كارهاي آنها راند، پس وقتي خواند مي
331Fنبودند نزديك به صحابهنيز 

1. 
پيرامـون  دروغ بـودن آن شـايعات    بـر و تصـريح واضـح و روشـن    از اين اعالن 

 .الزم است؟ چه دليلي ديگر و عثمان  ي اختالف ميان بانو عايشه هستار

 دوران حضرت علي مرتضي
در بين تمام مسـلمانها يـك هيجـان و     ي سياسي از ناحيه  برههخالصه اينكه در اين 
ديد باغي را كه آنها با خون رگهايشان  مي از صحابه يگروه ،تالطم بر پا شده بود

خاطر آن جان و مال را تقديم نمودند،   راه آن جان دادند و به، در آبياري كرده بودند

                                                                                                      
در واقع بايد گفت كه اتهام محمد در قتل عثمان چونان اتهام گرگ در كشتن يوسف است كه برادرانش 

عثمان  به آن حيوان وارد كردند. تنها دليل اين تهمت نادرست، اين است كه محمد اندكي پيش از قتل
با محمد  كند چون عثمان ). ) ابن كثير بيان مي1/209فتنة مقتل عثمان ( .(بر او داخل شده بود

).). 7/193البداية و النهاية ( (سخن گفت او از كار خويش پشيمان و از خانه عثمان خارج شد.
 ويراستار.

 .1/56امام بخاري  -جزء خلق افعال العباد -1
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دارد تمامي تالش   كردند كه مي  و با چشم سرشان مشاهده رود دارد از بين مي اكنون
رود، پـس وقتـي بـا ايـن      كام نابودي مي  هدف و بدون ارزش به و تكاپوهاي آنها بي

اراكـين بـزرگ ايـن      ي است كهبرافراشتند، گفتنپرچم اصالح را  شدند،  واقع مواجه
 .بودند عايشه وزبير ، گروه حضرت طلحه

ابومحمـد و    و مشهور بهقريشي بن عثمان   بن عبيداهللا  : او طلحهحضرت طلحه
بهشت و همچنين يكـي از هشـت نفـر اسـالم آورنـدگان        به  ي مبشره يكي از عشره

اول و باجنـاق   ي هدامـاد خليفـ  ، عهـد نبـوت   يهـا  فاتح جنگبودند، ايشان سابقين 
 .ندبود صحضرت رسول اكرم

  ابوعبداهللا  : او زبير بن عوام بن خويلد بن اسد قريشي و مشهور بهحضرت زبير
لقـب يافتـه بـود و از  نظـر خويشـاوندي       صه حواري رسول اكرمبودند، ايشان ب

عنـوان يكـي از     ند و بـه و داماد خليفه اول بود صآنحضرت ي باجناق و پسر عمه
حضـرت    كـه هر دو شامل اين گـروه بودنـد    اناين شد، نان اسالم محسوب ميقهرما
 را براي جانشيني خود نامزد قرار داده بود. آنان عمر

او در  ،رفـت  طبق معمول هر سال به حج مي لقبالً گذشت كه حضرت عايشه
قصـد انجـام     بودند، بـه   كرده  را محاصره ي عثمان شورشيان خانه  آن سال نيز كه

كـه   يافـت خبـر   ،در هنگام بازگشـت از سـفر حـج   شدند.   ي مكرمه راهي مكهحج 
و  بدست شورشيان به شهادت رسيده است. جلوتر رفت و با حضرت زبير عثمان
 آنها گفتند: ،مالقات كرد ،كه از مدينه فرار كرده بودند طلحه

حـال  ايـم و مـردم را بـه     ما از مدينه از دست مردم بد و عوام النـاس فـرار كـرده   
نه حق را مي توانند بشناسـند   ،ايم كه آنها حيران و سرگردان هستند خودشان گذشته

 لكنند و نه قادر به حفاظت خود هستند. حضـرت عايشـه   و نه باطل را انكار مي
و بعـد   حلـي را بيابيـد   با اين اغتشاشات راه  و براي مواجه دبا هم مشوره كني :فرمود

 :اين شعر را خواند
 ألنقذهتم من اجلبال او اخلبل      طاوعتني رساهتم  ولو أن قومي 
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مـن آنهـا را از خطـر نجـات      ،كردنـد  اگر سرداران قوم من حرف مرا گوش مـي «
 . »دادم مي

عمـوم مـردم از ايـن      ، و هنگامي كـه او دوباره به مكه معظم بازگشت ،بعد از اين
دعـوت اصـالح     كهخواستند او  و از گروه گروه به پيش او رفتند ،جريان خبر شدند

بعـد از    ي مسـلمين كـه   و براي اتحاد در ميـان صـفوف آشـفته    دبدهخواهي را سر 
كند  عمره بنت عبدالرحمن روايت مي ، اقدام نمايد. گشته  شهادت عثمان بدان مواجه

332Fالمؤمنين فرمود: مانند آن قومي نخواهد بـود كـه از حكـم ايـن آيـه اعـراض       كه ام

1 
 : كند مي

                                    

                               :9(حجرات( 

در ميان آنـان صـلح برقـرار     ،ان با هم به جنگ پرداختندرگاه دو گروه از مؤمنه« 
و صـلح را پـذيرا   (اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعـدي ورزد   .سازيد
ورزد بجنگيد تا زماني كه به سـوي   كند و تعدي مي اي كه ستم مي با آن دسته ،)نشود

ه بازگشت و فرمان هرگا .شود گردد و حكم او را پذيرا مي اطاعت از فرمان خدا برمي
 ».در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد ،خدا را پذيرا شد

 لمانزن مس و وظايفدعوت اصالح 
يك  صدر زمان نبي اكرمگويد:  ند و مي داستان دختري را براي ما بازگو مي  عايشه

دختـر از   بـود،   هبه عقد كسـي در آورد  ،صحابي دخترش را بدون اينكه از او بپرسد
از او خواسـت   و پدرش را احضار كرد صرسول اكرم !گاه نبوي كمك خواستبار

                                           
، تعليق و تحقيق: عبدالوهاب بن 315ش  1003ب التفسير ش كتا –امام محمد  -موطأ -1

 هـ. 1407  عبداللطيف. انتشارات: وزارت اوقاف قاهره
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يا رسول اهللا مـن االن ايـن ازدواج را قبـول     :كه نكاح را فسخ كند. دختر عرض كرد
333Fهدف من فقط اين بود كه حق ذاتي خواهران ما توضيح داده شود. ، زيراكنم مي

1 
كنـد كـه    امر را ثابت مياين  ،ميدان سياست  به لپس آمدن ام المؤمنين عايشه

 ،كننـد  فكـر مـي  بـدان  مردم  حقوق زنان مسلمان چنان تنگ نيست كه عموم ي دايره
اي در اسالم براي حضرت عايشه دردنـاك و سـنگين تمـام     پيش آمدن چنين حادثه

خصوصاً وقتي كـه ديـد    ؛او با ديدن حاالت بد مسلمين بسيار ناراحت بود ،شده بود
 ات بدهد و اين معما را حل كند. كسي نيست كه اينها را نج

، او داريـا  فطرتاً خيلي بلند همت و با جـرأت و دليـر بـود     عايشه  گفتني است كه
قلبي ثابت و دروني استوار بود و هرگز بر اثر مصايب و مشـكالت از موقـف خـود    

  درآورد. و از جملـه   لـرزه   توانسـت پيكـر او را بـه    آمد و هيچ چيزي نمي پايين نمي
اجـازه خواسـته    صاز آنحضـرت   اين است كهاو هايي براي جرأت و دليري  نمونه
 :فرمود صپيامبر ،او را در جهاد شريك بكند تابود 
 .334F٢»جهادكن احلج«

  ».جهاد زنان است ،حج«
جنگهـا  در  لحضرت عايشه بود،  نازل نشده هنوز حكم حجاب  كه قبل از اين
كه نيز در جنگ احد و م رفته بود غزوه بدر ه  به. طبق يك روايت او ندشركت داشت

توانسـتند بـر پاهايشـان ثابـت      بودند و دلير مردان نمي  شده  مواجهخطر  بامسلمانان 
گويـد:   مي . انسداد مشك بدوش گرفته بود و به مجروحين آب مي  ، عايشهباشند

را ديدم كه لباسهايشـان را بـاال زده بودنـد طوريكـه      معايشه دختر ابوبكر و ام سليم

                                           
ش  3/284و در السنن الكبري  3269باب البكر يزوجها ابوها و هي كارهة ش -سنن نسائي -1

 .25087ش  6/136و مسند احمد  1874ش   ، سنن ابن ماجه5390
 رسول اي: روايت است كه عرض كردعنها   عايشه رضي اهللاز النساء   باب حج -صحيح بخاري -2

 فرمود:  اهللا  جهاد نرويم؟ رسولپس چرا به دانيم.  جهاد را بهترين عمل مي خدا!
»رُوربم جح ادنَّ أَفْضَلَ الْجِهحج مقبول است ,بزرگترين جهاد براي شماخير, « ».ال، لَك.« 
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كردم. (اين حادثه قبل از نزول آيه حجاب بـود).   خلخالهاي ساق پايشان را مشاهده مي
دادنـد و بـر    كردند و به مـردم، آب مـي   هاي آب را بر دوش خود حمل مي آنان مشك

335Fدادند آمدند و به مردم، آب مي گشتند. باز آنها را پر از آب كرده، دوباره مي مي

1. 
از  لعايشـه  ،در محاصره قرار گرفته بودند در غزوه خندق وقتي كه مسلمانان 

خـود را  بيرون آمـده و  بود،   زنان و كودكان را در آن قرار داده صپيامبر  اي كه قلعه
336Fبود.  صفهاي نخست رسانيده  به

2 
باشـد   طبيعي زن ميعاطفي و است كه فرائض امامت منافي با حاالت  اين درست

هـيچ وقـت زن از   ، زم قـرار داده اسـت  و خود اسالم نيز شرايطي را كه براي امام ال
بخـاطر ايـن زن از امامـت جمهـور مـردم و از خالفـت الهـي         ،آيد عهده آن بر نمي

 سبكدوش شده است. 
توانـد   اما از اين نبايد اين استدالل غلط كرده شود كه زن مسلمان هيچ زماني نمي

ـ    ،دار شود رهبري سياسي و لشكري مسلمين را عهده ي كـه  خصوصـاً در چنـين وقت
باشد و او بر اين باور است كه كـس   ور مي آتش فتنه و فساد در بين تمام مردم شعله

 تواند مسلمانها را از اين فتنه نجات دهد. ديگري نمي
بـر آن   امام ابو حنيفه و بعضي ديگر از ائمه ازامام طبري و در روايتي  ،امام مالك

  337F3.زن گذاشت توان وظيفه امارت و قضاوت را به عهده مي  هستند كه
  نام شفاء عدويه  بهزني  ي در زمان خودش تنظيم بازار را به عهده حضرت عمر

 338F4.سپرده بود

                                           
، كتاب المغازي ش 3811كتاب المناقب ش  ،2880الجهاد و السير ش كتاب  –صحيح بخاري  -1

 .1811كتاب الجهاد و السير ش  -و صحيح مسلم 4064
و سير اعالم النبالء  7028ش  15/497، صحيح ابن حبان 25140ش  6/141مسند امام احمد  -2

1/284. 
 .9/496فتح الباري  -3
 .3179ش  6/4االحاد و المثاني  -4
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در وسط مجامع زنان مسلمان  ،شد خود حضرت عايشه هنگامي كه وقت نماز مي
 339F1.كرد امامت ميبراي آنان ايستاده و 

 رود مي  بصره  افرازد و به پرچم اصالح را بر مي  عايشه
حـدود    پرچم اصالح را برافراشت، در حـرم مكـه   لعايشه  ي كهحال زمان به هر
 ثروتمنـدان ، ابن عامر و ابن منبـه كـه دو تـا از    ندبه اين ندا لبيك گفتهزار نفر  هفت

آنان در ابطح اردو  عرب بودند چندين هزار درهم و چندين شتر سواري مهيا كردند.
مشوره   به لتگاه حضرت عايشهبراي تعيين جهت حركت لشكر در اقامگرفتند و 

ها و شورشيان در مدينه  اين بود چونكه بيشتر سبائيبر ي حضرت عايشه أ. رنشستند
شـد بعيـد نبـود كـه صـورت       اگر چنين مي ،به طرف مدينه بايد حركت كرد، هستند

هـاي فـراوان تصـميم گرفتنـد بـه       سرانجام پس از رايزنيواقعه چيز ديگري باشد. اما 
بودند. آنان همـه قصـد برگشـتن بـه      مسران پيامبر هم همراه عايشهبصره بروند. ه

مدينه داشتند. چون عايشه تصميم گرفت به بصره برود، از او جدا شدند. در اين ميان، 
حفصه نخست موافقت كرد تا همراه عايشه باشد، ولي برادرش عبداهللا بن عمـر بـه او   

و هفت صد شتر را در اختيارشـان   اجازه چنين كاري را نداد. يعلي بن اميه شش هزار
 گذاشت. عبداهللا بن عامر هم مال فراواني به آنان داد. هنگام حركت، منادي عايشـه 

نداد داد كه، مادر مؤمنـان و طلحـه و زبيـر، آهنـگ رفـتن بـه بصـره دارنـد. هـركس          
خواهد اسالم را عزت دهد و با منحرفان از دين بجنگـد و انتقـام خـون عثمـان را      مي

گـرد    و مدينـه   و مركب و لوازم ندارد، بيايد. پس در مجموع هفتصد نفر از مكهبگيرد 
آمدند. چون حركت كردند، مردمان ديگري هم به آنان پيوسـتند كـه در مجمـوع سـه     

جا همـه   او را همراهي كردند. از آن» ذات عرق«تا  صهزار نفر شدند. همسران پيامبر
 مه گريستند، مردم نيز اشك ريختند.ازواج از عايشه جدا شدند. هنگام وداع ه

                                           
 –، المصنف 4954ش  1/430  شيبه ابن ابي -، المصنف5138ش  3/131بيهقي  –لكبري السنن ا -1

 است.  نيز آمده 212ش  1/41و در كتاب اآلثار  5087، 5086ش  3/141عبدالرزاق 
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از ايـن  ند فرصتي بهتر توانست مين گري و آشوب پردازي جوانان بني اميه براي فتنه
اين نمودند. اما  مخفي ميخود را و   هبه حرم مكه پناه برد ، زيرا آناندبنبيا راموقعيت 

مـان  بـراي خـون عث    وقتي از حركت انتقام گيـري عايشـه  عناصر فاسد و نا مطلوب 
اين دعوت منضـم و چسـباندند. در راه بسـياري مـردم كـه        هخود را ب اطالع يافتند،

با نهايت جـوش و   ،شنيدند مادر اسالم خودش فرماندهي اين لشكر را به عهده دارد
سه هزار   بهدر پايان اردوگاه جمعيت   كه ند، تا اينخروش شركت كرده و به راه افتاد

را  انتقـام خـون عثمـان   بني اميه ايـن نبـود كـه     اساسي برخي ازد. هدف رسينفر 
دامـن    بهبلكه هدف آنها اضافه كردن مشكالت  ،دعوت اصالح موفق شودبگيرند و 

  بـه  نيـروي سـومي  ديگـر  وقتي ديدند كه از طرفـي  لذا بود.  حضرت عليدولت 
  تـوان از آن نيـز بـه    مـي كند كه  گيرد و رشد مي دارد قدرت مي المومنين فرماندهي ام

چـون   ،در داخل لشكر شروع به توطئه كردندكرد، پس   پيمان دوم استفاده عنوان هم
بنابراين قبل از همـه ايـن    ؛وجود داشتبراي خالفت در اين لشكر مدعيان متعددي 

ـ   سؤال پيدا شد كه بعد از پيـروزي از ميـان حضـرت طلحـه      رو حضـرت زبي
د و ايـن غائلـه را خـتم و    كداميك خليفه خواهد بود؟حضرت عايشه اطالع پيدا كـر 

كسـي امـام مـردم      چـه سر بلند كرد كـه  پيرامون امامت فتنه ديگري  .سركوب نمود
هر يـك  براي  لحضرت عايشه شد؟با ميچه كسي مستحق امامت و  خواهد شد

 نوبت گذاشت.يك روز در ميان  و زبير فرزندان طلحهاز 

 براي بازگشت  آب حوأب و تصميم عايشهداستان 
ها پارس نمودند. عايشه پرسيد: نام اين  عامر رسيد، سگ هاي بني گاه به آبچون شبان

 آب چيست؟
 گفتند: آب حوأب است.
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 صگردم. چون شنيده بـود كـه، روزي پيـامبر    عايشه گفت: پس من حتماً باز مي
دانستم كدام يك از شما صاحب شتر پشـمالود   خطاب به زنانش گفته بود: كاش مي

340Fكنند سگان حوأب بر او پارس ميشود و  است كه خارج مي

1. 
و در آنجا تا بيست و چهار ساعت مانـدگار شـدند، در   عزم برگشتن نمود   عايشه

، پـس از  باشـد  حوأب نميآب گواهي دادند كه اين  روستانفر از همان  نهايت پنجاه
 پيدا كردند.  خاطر اطمينان لحضرت عايشه آن

منين ؤالمـ  ، زبيـر و ام  طلحـه رهبـري    بـه از حال اين لشكر  حضرت عليوقتي 
طـرف    امير گرداند و قثم بن عباس را نيز به  ، تمام بن عباس را بر مدينهاطالع يافت

جمعي از كوفيـان    كه حركت كردآن لشكر از مدينه به طرف  گسيل داد و خود  مكه
 كردند. و بصريون نيز او را همراهي مي

دارد از طالب  بن ابيه لشكر علي مردم هراسان شدند و گفتند زود به جلو برويد ك
 آيد.  مي  راه

341Fطبري در اين روايت

 است.  آمده آن  ي مشابهو كتابهاي تاريخ 2
، وقتي حاً ذكر شده استيتصر لدر مسند بن جنبل اين واقعه از خود عايشه 
 پرسيد: نام اين آب چيست؟ آب حوأب رسيد و صداي پارس سگها را شنيد،  به

 گفتند: آب حوأب است.
 صگردم. چون شنيده بود كه، روزي پيامبر عايشه گفت: پس من حتماً باز مي
دانستم كدام يك از شما صاحب شتر پشمالود  خطاب به زنانش گفته بود: كاش مي

 كنند. شود و سگان حوأب بر او پارس مي است كه خارج مي

                                           
ابن  -، المصنف1831ش  1/453هيثمي  -، موارد الظمآن6732ش  15/126صحيح ابن حبان  -1

ش  6/52و مسند امام احمد  6276ش  6/234طبراني  -، االوسط37771ش  7/536  شيبه ابي
 .24698ش  6/97و  24299

 .3/11تاريخ طبري  -2
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گردي! اميد است كه  كه ديد عايشه بناي بازگشتن دارد، گفت: برمي زبير
بعضي از   كه  اوند توسط تو ميان مردم صلح برقرار كند. و در روايتي ديگر آمدهخد

توسط تو ميان آنان  بايد جلو برويد تا مردم شما را ببينند و خداوند  گفتند: بلكه
 صلح برقرار نمايد.

342F

1 

                                           
اند.  الدين خطيب از اين جمله اند. ابن عربي و محب اساس و جعلي دانسته برخي اين روايت را بي --1

ورد به همين جهت دوست دارم در اين قسمت حقيقي را كه عالمه ناصرالدين الباني (رح) در م
، 5گويد: اين حديث را امام احمد در المسند، ج  روايت فوق نموده، به طور خالصه ذكر كنم. وي مي

چنين ابواسحاق حربي در  از شعبه، هم 97، ص 6از يحيي بن سعيد و در، ج  97و  52صص 
) از طريق وكيع و علي 1831از عبده و ابن حبان در صحيح خود (» 5/78/1غريب الحديث، ج «

 120، ص 3) از ابن فضيل و حاكم، ج 4868و ابويعلي (/» 223الكامل «هر و ابن عدي در بن مس
) از ابومعاويه، همه از طريق اسماعيل بن خالد و قيس بن ابي حازم 3275از يعلي بن عبيد و بزار (

 اند. سند روايت كامالً صحيح است. رجال آن ثقه و مورد اعتماد و از رجال صحاح سته روايت نموده
 باشند. مي

گويد: براين اساس، حديث كامالً صحيح است. بدين  وي پس از بررسي درجه برخي از راويان مي
 اند: جهت ائمه حديث در گذشته و حال به طور پيوسته آن را تصحيح نموده

 يكم: ابن حبان كه در صحيح خود آن را تخريج نموده است.
ت البته، در نسخه چاپي موجود، صراحت حاكم و آن را درج كرده اس» المستدرك«دوم: حاكم كه در 

چنين ذهبي در مورد تصحيح آن وجود ندارد. به ظاهر اين قسمت توسط چاپ كننده يا كاتب افتاده  هم
تصحيح حديث را از حاكم نقل نموده  45، ص 13است؛ چرا كه حافظ ابن حجر در فتح الباري ج 

 است.
گويد:  نامه سيره عايشه مي در زندگي» 177، ص 2بالء، ج سير أعالم الن«سوم: ذهبي، در كناب بزرگ 

 اند. اين حديث داراي سند صحيحي است. اما ائمه آن را تخريج ننموده
گويد: اين سند مطابق با شرايط شيخين  مي 212، ص 6چهارم: حافظ ابن كثير در البدايه و النهايه، ج 

 اند. است. اما ائمه آن را تخريج ننموده
اند و سندش  گويد: ابن حبان، و حاكم، حديث را تصحيح نموده الباري مي بن حجر در فتحپنجم: حافظ 

 مطابق با شرايط شيخين است.



   

 

229 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

 
رفـتن و   قـدمي و جلـو   شود كه هدف از اين پـيش  از اين روايات اين نيز ثابت مي

 .جز اصالح و صلح چيزي ديگر نبوده استبندي به  گروه

  اوضاع مسلمانان در كوفه
بزرگتـرين  عنوان   به  بصرهمدينه منوره و  ،بعد از مكه معظمهاز نظر جغرافيايي   كوفه

 امير اينجا بود.  . حضرت ابو موسي اشعريگردد محسوب ميشهر عربها 
حقانيت گروه خودش  حقيقت و  بر آن بودند كههر دو گروه  ينهر كدام از مدافع

متوجه اين فتنه شـده و بـا    لد. حضرت ابو موسي اشعريكننثابت  براي مردم را
و  گيـري و عزلـت فـرا خوانـد     ها مردم را به گوشـه  خطبه در بيانات عمومي خود و

                                                                                                      
باشد، و در متن آن نيز اشكالي وجود ندارد.... البته  كه، حديث داراي سند صحيح مي خالصه اين

است، بايستي » حوأب«ه چون دانست كه در محدود اي كه در آن وجود دارد، اين كه، عايشه نكته
آيد كه او چنين نكرده است. بديهي است كه چنين نسبتي شايسته  گشت. اما از حديث برمي بازمي

گيرد، لزوماً  هاي كامل صورت مي چه از انسان المؤمنين نيست؛ ولي پاسخ اين است كه تمام آن ام
مصون داشته است. ما ترديد شايسته و برازنده آنان نيست. چون معصوم كسي است كه خداوند او را 

گويي  المؤمنين از اساس اشتباه بود. براي همين هنگامي كه در كنار حوأب پيش نداريم كه خروج ام
او را به عدم بازگشت قانع نمود و  پيامبر را تحقق يافته ديد، تصميم به بازگشت گرفت. اما زبير
كند كه ناچار بايد  نمايد. عقل حكم مي گفت: اميد است كه خداوند توسط تو ميان مردم صلح برقرار

به يكي از دو طرف جنگ را، كه صدها كشته برجاي گذاشت، خطاكار بدانيم. بدون ترديد، به خاطر 
دچار اشتباه شده بود. از جمله اين  شمار و داليل روشني كه در دست هست، عايشه عوامل بي

 داليل، پشيماني خود وي از اين عمل است ... .
 846-55سلسله االحاديث الصحيحه، المجلد االول، القسم الثاني، صص  :صيل بيشتر ر. كبراي تف

 م. 1995-1415، مكتبه المعارف، 474حديث شماره 
داود عايشه همسر، همراه و همراز پيامبر. تأليف: رفيده الحبش . ترجمه و نگارش: نقل از كتاب:   به

 نارويي. ويراستار.
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انگـاري   سـهل   شود، بايد بگويم كه نمي  شد، امروز ديده ديروز اظهار مي  آنچه«گفت: 
اسـت:    است، و جـز دو راه چيـزي نمانـده     ا بر شما آوردهچنين روزي ر  در گذشته

ـ  را هايي نامه لحضرت عايشه ».گيري راه آخرت و شورش راه دنيا است كناره   هب
  كوفـه بـه   را حسـن  وعمار ، حضرت علي نيز طرفآن فرستاد. از   اهل كوفه

ه پـيش آمـد  اوضاع پيرامون  ،در مسجد جامع كوفه حضرت عمار بود.  گسيل داده
اينك پسر عمـوي   :گفت لبعد از بيان مناقب و فضيلت عايشه، او سخنراني كرد

  او بـه   دهـم كـه   من در دنيا و آخرت شهادت مي  كه- صبا همسر پيامبر صپيامبر
خدا   است. بدانيد كه  گشته  مواجه و زبير  و طلحه -باشد مي صحق همسر پيامبر

توانيد حق و باطـل را از   ميوضعيت اين كند كه آيا شما  با وجود  شما را امتحان مي
  حـق را دريابيـد و بـه     خـواهم كـه   ! حال از شما ميهم تميز و تشخيص بدهيد يا نه

دعوت اميرتان   همراه او بجنگيد. سپس حسن بن علي بلند شد و گفت: اي مردم! به
دعوت ما در خصوص آشـوبي    پاسخ بدهيد و همراه برادرانتان حركت كنيد، بايد به

پاسخ دهيد. مردم بدان پاسـخ دادنـد و در برابـر آن اعـالم       ما و شما را فرا گرفته  كه
بـا او هـم صـدا    نفر هزار   نهاين سخنراني مؤثر واقع شد و   رضايت نمودند، چرا كه

 ، پس بعضي گندم و بعضي نيز آب را با خود برداشتند.شدند
نـد از يـك طـرف ام    عموم مردم در دو راهي قـرار گرفتنـد كـه چكـار كن    ز بااما 

پسـر عمـوي نبـي    نيـز  و از طرف ديگر   قرار گرفته صو حرم پيامبر لالمؤمنين
 با چه كسي همراه شوند.   ، حالباشد و دامادش مي صاكرم

 چند نفر را به بصره روانه كـرد  ،به نزديك بصره رسيد لحضرت عايشهوقتي 
 يي را براي بزرگان بصـره ها چنين نامه تا به مردم بصره، مقدم خود را اطالع دهد. هم

 ،به خانه بعضي از رؤسا رفتنـد ، اما وقتي سا رفتؤو خود نيز نزد برخي از ر نوشت
خـودش    كمك كند، لذا حضـرت عايشـه    عايشه  بهيكي از سرداران قبيله آماده نشد 
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كشـم كـه حـرف مـادرم را گـوش       من خجالت مي :او گفت ، پسرفته او را فهماند
343Fنكنم

1 . 
امير شهر از طرف علي، عمران بن حصين و ابواالوسـد دئلـي را    عثمان بن حنيف

فراخواند و به آنان گفـت: پـيش عايشـه برويـد و بپرسـيد كـه او همراهـانش چـه         
 اند؟ خواهند و براي چه آمده مي

آنان رفتند. چون نزد عايشه رسيدند، گفتند: امير ما را فرستاده كه از علت آمدنت 
 گويي؟ ما مي بپرسيم. آيا علت آمدنت را به

رود. اوباش قبايل و  اي نمي چون من به كار پوشيده گفت: كسي هم عايشه
ها را پديد آوردند.  حمله كردند. حادثه صشهرها به شهر و حرم رسول خدا

شدند.  صجويان را پناه دادند و با اين كار مستوجب نفرين خدا و رسول حادثه
اي در بين باشد، كشتند. خون حرام را  كه قصاص و بهانه آن پيشواي مسلمانان را بي

حالل دانستند و ريختند. مالي را كه بر آنان حرام بود، غارت كردند. حرمت ماه 
حرام و شهر حرام را رعايت نكردند. آبروي مردم را ريختند و آنان را مجروح 

رسانند  اند. زيان مي هايشان مقيم شده ساختند. اكنون هم بدون رضايت مردم در خانه
توانند از خود دفاع كنند و نه در امانند.  اي ندارند. مردم نه مي هيچ سود و بهره و

چه را كه براي  ام تا محنت و دردي را كه مردم گرفتار آنند، اعالن كنم و آن  آمده
 .. و اين آيه را تالوت كرد:.اصالح اين قضيه الزم است گوشزد كنم

                             

كس كه به صدقه  در بسياري از نجواهايشان خيري نيست، مگر آن« )114 :نساء(
 ». دادن امر كند، يا امر به معروف كند، يا ميان مردم اصالح نمايد

                                           
  دعوت مأمورين عايشه  وبه  كعب بن سور در منزل خود نشسته  كه  مدههاي طوالني آ در روايت -1

ي مادرم  خواسته  به  خود پيش او رفت، چنين گفت: دوست ندارم كه  پاسخ نداد، اما وقتي عايشه
 پاسخ ندهم.
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راي اصالح، كوچك و بزرگ ب صخواهيم در مورد اجراي فرمان خدا و پيامبر مي
و زن و مرد را برانگيزيم. كار ما اين است كه شما را به كار پسنديده فرابخوانيم و 

344Fبه آن واداريم و از كار ناپسنديده بازداريم و شما را به تغيير آن تشويق كنيم

1. 
 اي؟ عمران و ابواألسود پس از آن نزد طلحه رفتند و گفتند: براي چه آمده

 ونخواهي عثمان.گفت: براي خ
 اي؟ گفتند: مگر با علي بيعت نكرده

گفت: چرا، اما شمشير روي سرم بود. اگر علي از قاتالن عثمان قصاص نگيـرد و  
 ميان ما و آنان حائل شود، بيعت او ارزشي نخواهد داشت.

هاي طلحه داد. عمران و  هايي شبيه پاسخ هر دو نزد زبير رفتند. زبير نيز پاسخ
با عمران وداع كرد  عايشه برگشتند، تا با او خداحافظي كنند. عايشه ابواألسود نزد

 و به ابواألسود گفت:
 بپرهيز كه هوي و هوس تو را به دوزخ نكشاند. و اين آيه را خواند: -

             )8 :مائده( 

 ». هيدكنندگان باشيد و به انصاف گواهي د براي خدا قيام«
عثمـان    و به نتيجه و اثر اين سخنراني اين شد كه عمران از جنگ كناره گيري كرد

اگر با آن   كشد كه خدا سوگند نبردي طوالني انتظار شما را مي  گفت: به )والي بصره(
دست شما باقي نخواهد مانـد. عثمـان گفـت: پـس اي       شويد افراد زيادي به  مواجه

ام و شـما نيـز    گيري كرده ! عمران گفت: من كناره شان بدهمن ن  عثمان راه حلي را به
آيـد در برابـر آنـان دفـاع      منـان مـي  ؤامير م  گيري كن. عثمان گفت: تا وقتي كه كناره

شويد، خود را مسـلح نماييـد و در     اي مردم! آماده  خواهم كرد. سپس ندا سر داد كه
 مسجد جامع گرد آييد.

                                           
 3/14تاريخ الطبري  -1
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در مسجد نشاند كه هر وقت مردم جمـع شـدند   يك نفر را از قبل آماده و  عثمان
  :اين سخنراني را ايراد كند

لشكر از بيرون در . آن مردمي كه بن عقدي حميسي استحاضرين، اسم من قيس 
ها فرار كرده و ازشما  اگر از دست ظالم ،خواهند و از شما كمك مي اند آنها اردو زده
انـد كـه آنجـا حتـي      مكه آمـده اين درست نيست چونكه آنها از  ،كنند طلب امن مي

اند كه ما انتقام خـون عثمـان    زند و اگر به اين خيال آمده ايي به كسي نوك نمي پرنده
انـد   حرف مرا قبول كنيد و از هر كجا كه آمده ،گيريم ما كه قاتل عثمان نيستيم را مي

345Fآنها را به همان جا دوباره برگردانيد

1 . 
اسـود بـن سـريع    را كرده بـود كـه ناگهـان     آميز سخنران كار خود استدالل مغالطه

گويند كـه مـا    مي آنانشروع به گفتن كرد: آيا و صف بيرون آمده  هاي اليه از اسدي
انـد كـه در سـزا دادن قـاتلين      به خاطر اين پيش ما آمده آنانقاتل عثمان هستيم؟ نه 

اگر اين درست اسـت آنطـور كـه شـما      ،عثمان كمك و همدردي ما را حاصل كنند
اند پس در شهر يا در آبادي چه كسي  هاي خود بيرون شده گوييد كه آنها از خانه مي
 دار و حفاظت آنها خواهد بود؟  ذمه

يعنـي  اينجا  ،نبود تراين سخنراني در اصول خطابت و بالغت از سخنراني اول كم
نيز با طرفدارانش  لحضرت عايشه ،شدند اين سخنرانيها ايراد مي  ي كهدر مجمع
346Fو باالي مربدآمدند  به ميدان

نزديك بصره توقف نمودند. عثمـان و همراهـانش بـا     2
نزد او رفتند و در مربد تجمع كردنـد و    بيرون رفتند و طرفداران عايشه  ديدن عايشه

ايـن   و زبيـر مـردم را مخاطـب و سـخنراني كردنـد     سـپس  ابتدا حضرت طلحـه و  
 . سخنرانيها موج موافقت و مخالفت را بر پا كرد

 

                                           
 3/15تاريخ الطبري  -1
 هاي فراوان داشته است. چهترين محله بصره كه بازارهاي متعدد و كو مربد، بزرگ --2
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  در بصره  نراني عايشهسخ
با شكوه بزرگ و با صدايي بلند گفتن را شروع  ،اين را ديد  كه لحضرت عايشه

كردند و بر  مردم، عثمان را متهم مي «چنين گفت: بعد از حمد و سپاس خدا  ، اوكرد
آمدند. درباره اخباري كه از  گرفتند. به مدينه پيش ما مي كارگزاران او اعتراض مي

كردند و از ما سخنان پسنديده درباره اصالح ميان  اشتند با ما مشورت ميعامالن او د
گناه و پرهيزگار و وفادار  شنيدند. در اين ميان ما دقت كرديم و عثمان را بي مردم مي

گر و دروغگو ديديم. آنان در پي چيزي غير از آن چه  و آنان را مردمي بدكار، حيله
اش  د شدند، عرصه را بر او تنگ كردند. به خانهكردند، بودند. چون نيرومن اظهار مي

اي حالل دانستند.  ريختند و خون و مال حرام و شهر حرام را بدون هيچ عذر و بهانه
پس چيزي كه شما بايد انجام دهيد و غير از آن را انجام ندهيد، اين است كه خون 

 ن آيه را خواند:عثمان را از قاتالن او بگيريد و احكام قرآن را اجرا كنيد. سپس اي

                             

              ) 23 /آل عمران( 

اند، به كتاب فراخوانده  يافتهاي از كتاب (تورات)  بيني كساني را كه بهره مگر نمي«
گرداننـد و پشـت    شوند، تـا ميـان آنـان داوري كنـد، گروهـي از آنـان روي مـي        مي
 ..»..كنند مي

 حضرت عايشه ازسخنراني ديگري 
 دهنـد  مـي نسبت  ل عايشه  همين مناسبت سخنراني ديگري را به  سيرت نگاران به

، و باشـد  تر مـي  عاليمراتب به فوق اسلوب بالغت از سخنراني  قدرت بيان و كه در
 اينك متن آن:

 ،ايـن  غير از مرا ،حاصل است افتخار نصيحت مرا شما حق مادري دارم و من بر«
 بـردار خـدايش نباشـد.    فرمـان   كـه  ايـن  بگويـد مگـر   يتواند چيـز ديگـر   كسي نمي
زنان  من از ؛وفات كرد ،سينه من گذاشته بود بر حالي كه سرش را در صآنحضرت
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شكل مرا از ديگـران محفـوظ كـرده     به هر خداوند ،هستمدر بهشت  برگزيده او
347Fمنافق مشخص شد من مؤمن از مورد در و. است

بـراي   به سبب من خداوند و. 1
سوم آنها  خداوند  دوم آن دو نفري بود كهپدرم  و نازل فرمود  م رامشما حكم تي

 ؛يق لقـب يافـت  اولين شخصي بود كه بـه صـد  فرد چهارم مسلمانان بود و او  و بود
 بـه او  لبـاس خالفـت را   او خشنود بـود و  حالي وفات كرد كه از در صرسول اهللا

پـدرم   ،شـد  پـاره مـي   هم گسـيخته و  بعد وقتي كه ريسمان اسالم داشت از ،پوشاند
سرچشمه  باز نگاه داشت و كنترل و حركت نفاق را او به هم پيوند زد و را دوباره آن

آن وقـت   ما درشـ  .گردانـد خـاموش   وزي يهـود را آتش افر و خشك كرد را ارتداد
غوغـا بـودي    گوش به زنگ شورش و منتظر غدر و فتنه بودي و بسته و را ها چشم
اصالح نمود و از چاه عميق  را  او سطل خراب شده ،كردتعمير  اين شكاف را كه او

 اهـل شـرك مشـتعل كـرد و     بـا  آتـش جنـگ را   سرنگون و نفاق را و آب برداشت
شـما  ميـان   او را از خداونـد  ،هـم پاشـيدگي محكـم بسـت     از راشـما   وضعيت
كرد كـه اگـر بـه     معرفي يجانشينبراي  خودش چنان شخصي را او بعد از برداشت.

  گشـاده مدينه اطراف كوه  دو همچون گرفت و قرار مي شد محافظ او طرفي مايل مي
نصرت اسالم  به خاطر ،كرد تنبيه واز جاهالن گذشت مي دشمنان رادرون بودند، او 

رهم د فساد را داد وشيرازه فتنه و ميقدم به جلو به راهش ادامه  ماند و شبها بيدار مي
بله من نشانه  گذاشت. قرآن آمده بود يك به يك به مرحله اجرا هر آنچه در كوبيد و

؟ ام بيرون آمـده  م كه چرا لشكر جمع كرده وا هسؤال مردم قرار گرفت مورد اعتراض و
ام  اي را برپا نداشته فتنهام و  من با انجام چنين عملي مرتكب گناهي نگشته  بدانيد كه

و جهت اتمام حجت و منصفانه  گويم راست و هرچه من مي ،شما را بدان بياميزم  كه

                                           
 دارد. مي  داستان افك اشاره  به  -1
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پيـامبرش درود   خـواهم كـه بـر    مـي  خداوندو  ،گويم ميتراشي  از بين بردن بهانه
 .348F1»كند شما مقرر بر پيامبران راجانشين بهترين  و درحمت بفرست

به آن گوش فرا دادند تك تك  بود كه مردم سراپا اين سخنراني چنان مؤثر
در اين هنگام همراهان تأثير گذاشت، دل دشمنان  حرفهاي سخنراني چون تيري بر

عثمان بن حنيف دو گروه شدند. گروهي گفتند: به خدا سوگند عايشه راست 
چنان  نابراين به او پيوستند. گروهي ديگر همگويد و براي كار نيك آمده است. ب مي

  و به». گوييد مي  دانيم چه گوييد، نمي خدا دروغ مي  به«با عثمان باقي ماندند و گفتند: 
 همديگر خاك افكندند و ريگ پرانيدند و گرد و خاك كردند.

عايشه چون اوضاع را چنين ديد، حركت كرد. مردم هم كه در سمت راست 
محل دباغان فرود آمدند. ياران عثمان بن حنيف مربد در ند و در بودند حركت كرد

پيوستند و   عايشه  بعضي از آنان به  كه چنان با يكديگر بگومگو داشتند، تا اين هم هم
 همراه عثمان باقي ماندند.  برخي نيز به

روز دوم تنور جنگ دوباره داغ شد. حكيم بن جبله كه فرمانده سواركاران عثمان 
هاي خود را  نيزه بآمدو جنگ را آغاز كرد. طرفداران عايشه ف بود، پيش بن حني

به دست گرفتند، اما از جنگيدن خودداري كردند. عايشه نيز مرتب از آنان 
خواست دست نگهدارند و از درگيري خودداري كنند ودر صورت اجبار صرفاً  مي

 به دفاع بپردازند.
349F

رفت. حكيم با افراد خود ها جنگ درگ اما در دهانه يكي از كوچه 2
بام رفتند و هركس به گروهي كه  ها بر پشت كرد. صاحبان خانه مرتب حمله مي

كرد. در اين ميان عايشه به همراهان خود دستور داد  مخالفش بود، سنگ پرتاب مي
كه خود را به سمت راست بكشانند. همراهان، خود را به سمت راست كشاندند، تا 

                                           
طاهر طيفور خراساني، تحقيق د. عبدالحميد هنداوي،  ابوالفضل احمد بن ابي –بالغات النساء  -1

 القاهرة . –انتشارات: دار الفضيلة 
 .122 ، ص5؛ نهايه االرب، ج 216؛ اتمام الوفاء، ص 243، ص 7البدايه و النهايه، ج  --2
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كشيد تا اين كه  چنان زبانه مي ي مازن رسيدند. آتش جنگ هماين كه به گورستان بن
 شب فرا رسيد و دو گروه دست از جنگ كشيدند.

 رحجـ ابو الكاخ خود بازگشت و مردم نيز راهي قبايل خود شدند. آنگاه   عثمان به
و   ، طلحـه حضـرت عايشـه  بن عمرو بـن تمـيم نـزد     ا يكي از بني عثمان بن مالك ب

مازن دور شوند و جايي ديگر را براي  گورستان بني از  ها گفت كهآن  آمد و به زبير
مازن حركت كردند و از  و از قبرستان بني  اردو برگزينند. آنان حرف او را قبول كرده

قبرسـتان    رفتنـد و از آنجـا بـه     گذشتند و تـا زابوقـه    سمت قبرستان از آب بندبصره
ب را در آنجا با آمادگي تمـام سـپري   رسيد. ش دارالرزق مي  به  حصن رسيدند كه بني

  ي دارالـرزق آمـاده   گاهان در عرصه صبح رفتند؛ نزد آنها مي  كردند و مردم نيز پيوسته
  بـه   ناسزاگويان بيامد و نيـزه   آمد، حكيم بن جبله  مقابله  بودند و عثمان بن حنيف به

 بـا  ؟ييگـو  به چه كسي مـي  اين حرف ناسزا را :قيسي پرسيدفرد يك  دست داشت.
 درآيـا   ! زاده تاب شده گفـت: اي خبيـث   بي او .گويم مي عايشه را :دريده دهني گفت

 ؟گويي المؤمنين چنين مي شأن ام
  مواجـه  زنيبا  ،رفت كه جلوتر  قتل رسانيد.  او را بهزد و  او سينهبر اي  حكيم نيزه

  . گفتني است كـه نيزه داد جواب او را نيز با را پرسيد؟ امانيز همين سؤال  او  شد كه
روبرو شدند و در دارالرزق جنگي سخت كردنـد    چون فراهم آمدند، با ياران عايشه

قتـل    ي بني حنيف به از هنگام طلوع تا نيمروز دوام داشت و افراد زيادي از قبيله  كه
ب از طرف حضرت عايشـه زخمي شدند،   رسيدند و افراد زيادي از هر دو گروه

امـا آنهـا بـه هـيچ صـورت قبـول        كـرد،  مـي  برداشتن دعوت دست  بهمنادي آنها را 
  را بـه ب  جنگ سختي آنها را در بر گرفت، پس ياران عايشه  كه تا اين كردند. نمي

كه از بصره يك سفير بـه   اين شرط صلح كردند هر دو گروه بر، پس صلح خواندند
به  مزبير و مالء عام بپرسد كه حضرت طلحه آنجا در، بارگاه خالفت فرستاده شود

به اين كـار مجبـور    به زور كه آنها را اين اند يا بيعت كرده حضرت علي خوشي با
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دوم ي  گزينهصورت  در اول بصره به آنها سپرده شود وي  گزينهصورت  در ،اند كرده
 رفت. خواهند ترك و آنها خود بصره را

ـ     مدينه  كعب رفت تا به روز   ن بـه رسيد، مردم براي آمدن وي فـراهم آمدنـد و اي
بصره مردمان طرف  من از !اي اهل مدينه«سخن ايستاد و گفت:   بود، كعب به  جمعه

  ) بهبزبير طلحه وتا معلوم كنم آيا اين دو مرد ( ام به عنوان سفير پيش شما آمده
سـكوت تمـام    انـد؟  اند يا آنها به زور به اينكار مجبور شده رغبت بيعت كرده رضا و

ايـن صـدا،    ؛درهم شكسـت  كه ناگهان صدايي اين سكوت را گرفته بود فرا جمع را
او گفـت: ايـن دو تـا بـه      ،بـود  پسر خوانـده آنحضـرت   صداي حضرت اسامه

سهل بن حنيـف   .بلكه به زور از آنها بيعت گرفته شده است ،اند خوشي بيعت نكرده
بـن  ايـوب  و ابوصهيب  ،با مشاهده اين حالت جستند.  طرف اسامه  همراه مردم به  به

  خاطر ترس از به  به سلمهممحمد بن   و از جمله صجمعي از ياران پيامبرو زيد 
 .»خدا چنين بود، اين مرد را رها كنيد  به« سريع گفتند:  قتل رسانيدن اسامه

آخر تو چرا  :اسامه را به خانه رسانيد و به او گفت، بعد از اين حضرت صهيب
  بـه  ورسيد  حضرت علي  اين خبر به ؟ساكت نماندي ،آنطور كه ما ساكت بوديم

  كفايت خوانـد و نوشـت: بـه    و او را بينوشت  اي براي والي بصره نامه همين خاطر
جماعت و فضيلت   اجبار به  به  بودكه  خدا اگر مجبور شدند براي جلوگيري از تفرقه

ام عثمـان پيغـ    كعب نيز بـه  ،سفير بصره برگشت و حالت مدينه را بيان كردپيوستند. 
استدالل نمود و  ي علي نامه  را خالي كند، اما او براي ماندن خود به  منطقه  داد كه

 ي قبلي است.  گفت: اين چيزي غير از آن مسأله
  و زبير مردم را در شبي تاريك و سرد زمستاني گرد آوردند، سپس بـه   پس طلحه

دنـد، عثمـان بـن    كر نماز عشا را دير مـي   طرف مسجد رفتند، وقت نماز عشا بود كه
بودند، جماعـت    بود و عبدالرحمان بن عتاب را پيش صف نهاده  حنيف تأخير كرده

  و زبير نهادند، آنها نيز مقابلـه   شمشير كشيدند و در جمع ياران طلحه  زط و سيابجه
چهـل كـس     را كـه   جنگ پرداختند و پايمردي كردند و همـه   كردند و در مسجد به
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و زبير بياورنـد و    و كساني فرستادند تا عثمان را پيش طلحه بودند از پاي درآوردند
ي وي بجا نگذاشتند و  چون پيش آنها رسيد لگد كوبش كردند و يك موي در چهره

رسـاندند و رأي او را خواسـتند،     عايشـه   اين را سخت مهم شمردند و ماجرا را بـه 
 ندانش مكنيد.ز  خواهد برود، به هرجا مي  پيغام داد: ولش كنيد كه  عايشه

دستور داد در لشكر اعالم شود كه به جـز قـاتالن     پس عثمان آزاد گشت و عايشه
اگر از قـاتلين عثمـان     و افراد را فرا خوانند كهبه كسي ديگر تعرض نشود  عثمان

هـيچ احـد ديگـري را دنبـال      بردارند، زيرا مـا جـز قـاتلين عثمـان     نيستند، دست
 .چ توجهي نكرد و جنگ را همچنان جاري نگاه داشتاما حكيم به اين هيكنيم،  نمي

  اهل كوفه  به  ي عايشه نامه
 :براي افراد كوفه فرستاد به قرار ذيل بود لاي كه حضرت عايشه نامه
كتـاب الهـي و    .خـوانم  و اسـالم فـرا مـي    اما بعد من شما را به ياد كردن اهللا« 

محكـم بـه ريسـمان الهـي     مگي هاجراي احكام آن را بر پا داريد، از خدا بترسيد و 
 ما به بصـره آمـديم و مـردم را دعـوت     ،نيد و همراهي كتاب را ترك نكنيدزچنگ ب

صلحاي امـت   پا دارند، ي روان كردن حدود خدا كتاب وي را به وسيله  به  كرديم كه
دعوت ما را قبول كردند و آنهايي كه در آنها خوبي نبـود بـا شمشـير بـه مقابلـه مـا       

آنهـا بخـاطر    ،فرستيم كه عثمـان را فرسـتاديم   تند شما را به جايي ميبرخاستند و گف
 ي آيـه ايـن  ما  و اي گفتند عناد ما را كافر قرار دادند و نسبت به ما حرفهاي ناشايسته

 قران را براي آنها خوانديم: 

                                    

                       :23(آل عمران( 

؛    داده شده است )آسماني(اي از كتاب  آيا آگاهي از حال كساني كه بديشان بهره«
شـوند تـا در ميانشـان     دعـوت مـي   )قـرآن (ايشان به سوي كتاب خدا  )هنگامي كه(
سـپس   )پذيرنـد  ولي آنان دعـوت را نمـي   ،و حق را از باطل جدا سازد(وري كند دا
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هميشـه چنـين كسـاني از حـق و     (و حال آن كه  ،كنند گروهي از ايشان سرپيچي مي
 ».روي گردانند )حقيقت

آنها  همين حال  افتاد و بهاختالف  ميانشانبعضي مردم اطاعت ما را قبول كردند و 
عثمـان بـن   سالح در ياران من نهنـد،    اول نشد كه  مانع گروهاين اما  ،را ترك كرديم

هاي نيـك خـود    به ذريعه بنده اما خداي ،دنداد كه با من بجنگسوگندشان حنيف 
. بيست و آنها برگرداند به خود را هاي توطئه آميز آنها مرا كمك كرد و تدابير و نقشه

اديم يعني اينكـه عـالوه از   آنها را به احكام كتاب الهي دعوت دبمانديم و روز شش 
چيزهـا    خونش حالل باشد، اما نپذيرفتند و بـه   مگر آنكه شودريزي جلوگيري  خون

مطابق آن توافق كرديم، امـا بترسـيدند و خيانـت كردنـد و فـراهم        متوسل شدند كه
جز يكـي از    جا كرد و از آنها قصاص گرفت كه آمدند و خدا خونيهاي عثمان را يك

ي عمير بن مرثـد و مرثـد بـن قـيس و تنـي چنـد از        وسيله  نبرد و به آنها جان سالم
ي ربـاب و ازد از مـا حمايـت كـرد و از آنهـا محفـوظ        قيسيان و تني چند از طايفه

چشم نپوشيد تا خدا حق خـويش را بگيـرد، از    داشت. از قاتالن عثمان بن عفان
انـد   خـدا شـده   مشـمول حـدود    گيري مكنيد و از كساني كه خاينان حمايت و طرف

 ستمگر شويد.  خشنود مباشيد كه
 :عبارت از اين بود ،شد هايي كه براي اشخاص مخصوصي فرستاده مي نامه

از ايـن    هاي خويش بمانيد كـه  مردم را از حمايت و ياري آنها بداريد و در خانه«
در جماعـت مسـمانان آوردنـد و      با عثمـان بـن عفـان كـردن و تفرقـه       آنچه  قوم به
بـوديم و    گفتـه   سـبب آنچـه    ت كتاب و سنت كردند، بس نكردند و ما را بـه محافظ

كتاب خدا را بياد آوريد و حدود وي را روان كنيـد، كـافر     بوديم كه  ترغيبشان كرده
شمردند و ناروا گفتند، صلحا اين كـار را نپسـنديدند و گفتارشـان را وحشـت آور     

پيشـوا را كشـتيد و اينـك بـر ضـد        د كهبدين بس نكردي  آنها گفتند كه  دانستند و به
خواهيـد او را بـا    و مـي   حق خوانده  چرا شما را به  ايد كه برخاسته صهمسر پيامبر

و پيشوايان اسالم بكشيد، پس آنهـا و عثمـان بـن حنيـف،      صاصحاب پيامبر خدا
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  هكار انداختند و ما از آنها ب  به  ها و سيابجه پيروان غوغايي و جاهل خويش را با زط
كرديم  ها پناه برديم، بيست و شش روز چنين بود، دعوتشان مي جمعي از مردم خيمه

حق گرايند و ميان ما حق حايك نشوند، اما خيانت آوردند و نامردي كردند و   به  كه
با حجـت    زبير را حجت آوردند و پيكي فرستادند كه  نكرديم. بيعت طلحه  ما مقابله

مـرا    را نكردند و در تاريكي هجوم آوردند كه و تحمل آنبيامد، اما حق را نشناختند 
  كرد من نبودم. از پـاي ننشسـتند تـا بـه     كسي با آنها جنگ مي  بكشند در صورتي كه

سوي من راهبرشان شود، اما   به  ي من رسيدند، بلدي همراه داشتند كه ي خانه آستانه
رثـد بـن قـيس و يـزد بـن      عمير بن مرثـد و م   ي من يافتند كه گروهي را بر در خانه

ي ربـاب   بودند باتني چند از قيسيان و تني چند از طايفه  بن مرثد از آن جمله  عبداهللا
و ازد. آسياي جنگ بر آنها بگشـت و مسـلمانان دورشـان را گرفتنـد و خونشـان را      

  و زبير همدل و متفق كرد، اگر كساني را به  را با طلحه  مردم بصره بريختند و خدا
از ربيع االخر سال سـي و    پنج روز مانده  ايم و اين حادثه ايم معذور بوده كشته انتقام

 شش بود.

 جنگ جمل
كوفـه    بـه   بيرون رفت و هنگامي كـه   از مدينههفتصد نفر  همراه  به حضرت علي

كشـيدند،   نيز انتظار آنهـا را مـي    و اهل بصره هفت هزار نفر با او همراه شدندرسيد، 
 .ه رسيدند جمعيت به بيست هزار رسيدوقتي به بصر پس

هر دو لشكر پيشاپيش آمـده   رسيد، و ميسي هزار نفر   بهحضرت عايشه  اما افراد
ازد در مقابل ازد، يمني با يمنـي،   ،و در ميدان جنگ خيمه زدند، مضر در مقابل مضر

 از اين هـم  ؛براي جنگ آماده بودند و خالصه هر قبيله حريف قبيله خود قرار گرفته
هاي يك مادر يكي اينجا بود و يكي آنجا هر يـك   درد انگيزتر اين بود كه جگر پاره

 حق را در جايي و جوش حق طلبي بر محبت برادرانه غالب بود. 
دلش خونين بـود   يهر مسلمان ،هر دو لشكر در جلوي همديگر قرار گرفته بودند

اكنون سـر   ،كرد دا ميسر دشمنان را از تنشان جتا ديروز شمشيرهايي كه  ديد مي كه



 

 

242 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

چنـين  ايـن منظـره   با ديـدن   و سينه دوستان را زخمي خواهد كرد. حضرت زبير
خودشـان   خواهنـد  ، مـي كوهها قوي گشتهمچون مسلمانان چون قدرتشان « گفت:

 ».خود را تكه پاره كنند
دانست و چنان يقين داشت كه هيچ كس حاضـر   هر يك خود را چنان بر حق مي

بـه مسـاجد    عـدي كسـاني را   بنـي قدم به عقب برود. بعضـي از  نبود از جايش يك 
  گويـد: بـه   فرستد و مي فرستادند و گفتند: ابونجيدعمران بن حصين بر شما سالم مي

بودم و  و كوهزار مي  همراه بز و گوسفند در دشت و چمن و كوه  خدا سوگند اگر به
بسـيار گـواراتر بـود از    نوشيدم براي مـن   زدم و از شيرشان مي مي  موي آنها را شانه

عدي همگي  ام و بايد با يكي از اين دو لشكر بجنگم، بني بدان دچار شده  وضعي كه
 صاز نظـر رسـول خـدا     كـه  گـذاريم بام المـؤمنين را تنهـا    ماآيا يك صدا گفتند: 

  محبوب و گرانقيمت بود؟
بـا  بلكـه معاملـه    ،طرف مطمئن بودند كه كار به جنگ نخواهد كشيد افراد هر دو

و زبيـر    پيش طحلـه  راقعقاع بن عمرو  حضرت علي ، صلح خاتمه خواهد يافت
در منـان!  ؤاي مـادر م  رفت و گفت:   رسيد، ابتدا نزد عايشه  بصره  فرستاد و وقتي به

دعوت به  فرزندم! براي«؟ فرمود: ايد اين شهر آمده  و چرا به اين مورد چه مي گويي
را دنبـال    آيـا حـرف عايشـه     و زبيـر پرسـيد كـه     قعقاع از طلحه .»ميان مردماصالح 

پردازند؟ گفتند: ما پيرو او هستيم. گفت: پس  مخالفت مي  با آن به  نمايند، يا اينكه مي
را بيابيم حتما صلح  خدا سوگند اگر آن  است؟ به  راه اصالح چگونه  من بگوييد كه  به

را  نيست. گفتند: قاتالن عثمان را نيابيم چلحي در كار نماييم و اگر آن را برقرار مي
و اگر اجرا   مجازات برسانيد. زيرا اگر چنين امري رها شود، فرمان قرآن رها گشته  به

را   شما قاتلين عثمان از اهل بصرهگفت:  است.  گردد، حكم و قانون قرآن احيا گشته
ق داشتيد تـا  ي كمتري با ح قتل رساندن آنها فاصله  قتل رسانيديد و شما قبل از به  به
  خاطر آنها شش هـزار را بـه    قتل رسانديد و به  امروز، زيرا شما ششصد نفر را به  به

آيـا ايـن   و از ميان شـما بيـرون رفتنـد.      شورش فرا خوانديد، آنها از شما جدا گشته
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باشد؟ سخنراني چنان بليغ و مؤثر بود كه هيچ كس نتوانست جواب بدهد  اصالح مي
350Fدادند و همه بزرگان جمع شده و با هم فيصله كردند و همه به صلح رضايت

1. 

  تالشهاي قعقاع براي صلح ميان دو گروه
هر دو فريق مطمئن  مثمر ثمر بود و  تالشهاي قعقاع در راستاي اصالح ميان دو گروه

صلح   عثمان دريافتند كه  ، اما شورشيان عليهشدند و خيال جنگ از دلها محو گرديد
گفتني اسـت  به هدر خواهد رفت.  آنهاو زحمات چند ساله  باشد صالح آنها نمي  به
خيال   بههر دو گروه  و بودند تعداد زيادي از فرقه سبائيه همراه حضرت علي  كه

  در آن شـب بـه   عثمـان   را گذراندند، اما شورشـيان عليـه  اولين پاس شب  صلح،
ي  دامنـه   دوباره  مال مخفيانهاز تاكتيكي كا  با استفاده  نشستند و بر آن شدند كه  مشوره

ايـن امـر     كسي اطالع نداشت به  جنگ را از سر گيرند، پس آنان در تاريكي شب كه
پرداختند و مضر را در مقابل مضر، ربيع در مقابـل ربيـع و يمـاني در مقابـل يمـاني      

قيـام    پا ايستادند و هر قومي در مقابل حريف خود بـه   به  سنگر گرفتند و اهل بصره
 تاد.ايس

مردم  حضرت علي ،بالفاصله اين چند شراره و پاره در هر كجا آتش افروخت
هر شخصي حواس باخته به طرف  ؟داشت مگر حرف او نشنيده گرفته شد را باز مي

كرد كه از غفلت آنها سوء استفاده شده  رئيس هر گروه فكر مي ،رفت اسلحه خود مي
 و ديگري عهد شكني كرده است. 

حضـرت عايشـه شـور و هيـاهيو را      ،مكش و طوفان بـاقي مانـد  تا صبح اين كش
قاضـي   .انـد  چه خبر است؟ معلوم شد كه مردم جنگ را شروع كـرده  :پرسيد ،شنيده

شما سوار شويد و  :آمد و عرض كرد لبصره كعب بن سور پيش حضرت عايشه
 1شايد به ذريعه شما مردم صلح كنند. ،برويد

 .وسط لشكرش آمد  بهه و او در كجاوه آهنين بر شتر سوار شد

                                           
 .3/358و السيرة الحلبية  7/238، البداية و النهاية 3/29تاريخ الطبري  -1
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 حضرت طلحه و حضرت زبيرياد   به را ي پيامبر ، فرمودهحضرت علي
 آورد و بازگشتن آنها از ميدان جنگ و شهادت زبير مي

هر دو بـزرگ در   ،را صدا كردهبحضرت طلحه و حضرت زبير حضرت علي
آه  .ت كردنـد در جايي به هم رسيدند و با هم مالقا ،ها سوار بودند حالي كه بر اسب

چه منظره غم انگيزي كه قهرمانان بدر واحد اكنون بـا همـديگر دسـت بـه گريبـان      
 صهـاي رسـول اكـرم    گـويي  آنها را به ياد يكـي از پـيش   حضرت علي !هستند

351Fناگهان هر دو بزرگ خواب فرامـوش شـده را بـه يـاد آوردنـد      .انداخت

حضـرت   .1
 ،به طـرف مدينـه راه افتـاد   و ه اسب را به سرعت راند و از ميدان بيرون شد زبير

يك سبائي بنام ابن جرموز او را ديد و در تعقيب او حركـت كـرد چـون بـه دشـتي      
مشغول نماز خواندن بود چنان شمشيري به او  رسيد. در هنگامي كه حضرت زبير

 پيش حضرت عليو سر و شمشيرش را برداشته  . اوزد كه سرش از تن جدا شد
ين همان شمشـيري اسـت كـه چنـدين بـار از چهـره       فرمود: ا حضرت علي .آمد

352Fآنحضرت ابر مشكالت را دور كرده است

2 . 
  كه چشم مروان اموي به او افتاد ، اما چوننيز عزم برگشتن كرد حضرت طلحه

يك تير خواهد بود، راه خاندان اموي در صخره سنگي   طلحهكرد زنده بودن  ميفكر 
زانويش فرو رفت و آخر هم به همين حالـت   بيرون كرد و چنان زد كه به رازهردار 

را  لحضـرت عايشـه  كعب بـن سـور مصـحف    جان به جان آفرين تسليم كرد. 
خونهاي خويش   داد كه قسم مي خداي   گرفت و ميان دو صف آمد و كسان را به

پس   زير پا افكند، سپرش را پيش آوردند كه  او دادند كه  اش را به را حفظ كنند، زره
  تيرانـدازان مهلـت ندادنـد و حملـه      جان داد و جماعت به  رانش كردند كهزد تير با

 بردند و جنگ آغاز شد.

                                           
 .7/241البداية و النهاية  -1
 3/56تاريخ الطبري  -2



   

 

245 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

جـان هـم ريختنـد و      شـد و مـردم بـه     مواجـه   ي روز با عايشه اين جنگ در نيمه
بـود و    بـاقي نمانـده    را شكست دادند و فرمان در دست عايشـه   ها اهل كوفه بصري

از سـر و  و  كردنـد  و دست و پاي همديگر را قطع مـي گرفت  برادر جان برادر را مي
چون منظورشان نگاه داشتن اين جنگ غير منتظره بود هر جا  ،دندنمو سينه پرهيز مي

 باشد. كسي مي  از آن چه  دانست كه و كسي نميدست و پاهاي قطع شده جمع بود 
ـ   بدستشان بيفتد لخواستند كه اگرحضرت عايشه ها مي سبائي ت به او بـي نهاي

 احترامي بكنند. تحقير و بي
حضـرت    طرف كجـاوه   بههل كوفه ، اببعد از حضرت طلحه و حضرت زبير

بـر افـراد طـرف چـپ       و ازد بودند. عضرت عايشه  اكثرشان از ضبه  رفتند كه  عايشه
خود گفت: شما كي هستيد؟ گفتند: صبره بن شيمان بنوك ازدي هسـتيم. گفـت: اي   

ايم. سپس گفت:  را شنيده ي آن آوازه  د را نشان دهيد كهآل غسان! امروز قهرماني خو
ي جلو خـود   كسي در طرف راست من است؟ گفتند: بكر بن وائل. و براي دسته  چه
پيرامون   هستيم. سپس بنوضبه  كسي هستيد؟ گفتند: بنوناجيه  شما چه  ال نمود كهؤس

  .دادند بنو ازد اين شعار را سر مياو گرد آمدند و 
 اما ترين كم شجاع يكلم  خري امٍ نعلم يا امنا

 و ختتيل هامته و املعصم

بينـي كـه چقـدر قهرمـان زخمـي       شما نمـي ، دانيم بهترين مادري كه مي !ي مادرا«
  ».؟دگرد و سر و دست آنها قطع مي، شود مي

 براي توقف جنگ  از پا درآوردن شتر عايشه
بستگي دارد، لذا فرياد   ايشهاز پا درآوردن شتر ع  توقف جنگ به  دريافت كه علي

ـ برآورد: شتر را از پا در آوريد، زيرا اگر آن از پا درآيد، همگي متفرق خواه د شـد،  ن
از حملـه كننـدگان هـر    و گرفته بودنـد  فرا بنو ضبه شتر را در ميان حلقه افراد خود 

  :گشت و بر زبان آنها اين اشعار جاري بود رفت بر نمي كسي به آن طرف مي
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 حتي تري مجاجم ختر ضبه ال نفرْ  نحن بنو

 خير منها العلق املحمر

 كل بينك بطل شجاع  يا امنا يا عيش لن تراعي

 يا زوجه املبارك املهدي  يا امنـا  يـا  زوجة  النـبي

و از آن  ،افتـد  فرو ميكه سرها ببينيم تا  ،كنيم فرار نميو  ما فرزندان ضبه هستيم «
 شود.  ميخون سرخ جاري 

  .و شجاع ندفرزندانت قهرمان ي همه  كه زندگي! بيم مدار،ي ا !ي مادرا
 ».گر! هدايت پيامبراي همسر  !صاي همسر پيامبر !اي مادر

 ترين شعار قومي آنها اين بود:  ترين و حساس اما پر جوش
 املوت احيل عند نا من العسل   نحن بنو ضبه اصحاب اجلمل    

 ننعي ابن عفان با طرف االسل     زل   ـوت اذا املوت نـواملـنحن بن

 رد و علينا شيحنا ثم بجل

 .تر است مرگ پيش ما از عسل شيرين. شتر هستيم ياران ما فرزندان ضبه و«
  نوحـه عفـان   با دم شمشير بر ابـن   كه ،رويم مي رگبيايد ما به استقبال م رگم اگر

  .كنيم مي
 ».تمام  ما پس بدهيد و قصه  بهسرور ما را 

رفـت و مهـار    در سطحي بود كه افراد بنو ضبه هر يك جلو مـي  جوش و خروش
گشـت كسـي ديگـر بـراي      چون او براي كاري بر مي ،ايستاد گرفت و مي شتر را مي

در مهار شتر را و رفت  شد سومي مي اگر او كشته مي ،رفت انجام اين فرضيه جلو مي
اش  (اسم اصلياشتر نخعي  باختند. به همين شكل هفتاد نفر جانو گرفت  ميدست 

دو قهرمـان رد و   و ميـان آن  ،رسـيد  مالك است) نزديك حضرت عبداهللا بن زبير
بدل شمشيرها شروع شد و هر دو زخمي شدند و دويدند و همديگر را گرفتند ابـن  

 فرياد بر آورد.  زبير
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شناختند و اگـر   نام مالك نمي  هرا باو مردم   . گفتني است كهو مالك را بكشيد نم
 كردند. را تكه تكه مياو نه 

اش  از پـا در نيايـد، قبيلـه   شتر  اگركه  فهميد بنو ضبه با ديدن اين حالت فردي از
پشت آمد و چنان شمشيري به پاي شتر زد كه شتر نقش زمين گردند، لذا از  نابود مي

 ؛محمد بن ابي بكر دويدند و كجاوه را گرفتنـد و  حضرت عمار بن ياسر ، سپسشد
  گنبدي بر آن بياندازند و گفت: نگاهي به  دستور داد كه ن ابي بكرمحمد ب  به علي

را بر زمين نهادنـد،    ؟ پس وقتي كجاوه است يا نه  چيزي بر سرش آمده  او بيانداز كه
زخمـي نشـده باشـد حضـرت      لدستش را داخل برد تا ببيند كـه عايشـه   محمد
گفت:  بن ابي بكرمحمد  ؟فرياد بر آورد كه اين دست كدام ملعون است لعايشه
باشـيد. محمـد    ميمذمم   بلكهتو محمد نيستي  :فرمود .محمد ،برادرت هستم !خواهر

شما دارد؟ محمد گفـت:    ربطي به  گفت: چه  نشدي؟ عايشه هگفت: خواهر! چيزي ك
 . هدايت يافته  كسي است؟ گفت: بلكه  چه  پس گمراه

 كند و مشايعت مي را همراهي  با كمال احترام و بزرگداشتي عايشه علي
اي مـادر! حالـت     كـه  رسيد و سـالمتي او را پرسـيد   در اين هنگام حضرت علي

شـما   گفت: خداوند علي خوب هستم. :جواب داد لعايشه چطور است؟
شما را نيز مورد مغفرت خود قـرار   در جواب گفت: و خداوند  را بيامرزد. عايشه

353Fبدهد.

1 
  وارد بصـره   همراه خواهرش عايشه  وبكر بههاي پاياني شب، محمد بن اب در لحظه

دختر حارث بـرد. و علـي     بن خلف خزاعي و نزد صفيه  منزل عبداهللا  شد و او را به
ي كساني  و لوازم فراهم كرد و همه  بود از مركب و توشه  بايسته  هر چه  براي عايشه

  د مگـر آنهـا كـه   بودنـد، همـراهش فرسـتا     بودند و سالم مانده  وي آمده  همراه  را كه
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را بـراي همراهـي وي برگزيـد و      خواستند بمانند، چهل كس از زنان معتبر بصره مي
 گفت: اي محمد تدارك ببين و او را برسان.

پيش وي آمد، مردم نيز حضـور يافتنـد،    رسيد علي  و چون روز حركت عايشه
  هـم از همـه  عمـل آوردنـد و او     بيرون رفت و مردم نيز از او خداحافظي بـه   عايشه

جـويي از همـديگر    سبب توقع يا زيادت  خداحافظي كرد و افزود: پسركان من! ما به
خدا سابقا ميان من   بدان اعتنا نكند. به  از اين باب چيزي شنيده  ها داشتيم، هر كه گله

نـزد    دهد ولـي او بـه   ميان زن و اقوام شوهرش رخ مي  جز آنچه  و علي چيزي نبوده
 ام، از نيكان است. همن، با وجود گل

خدا راست گفت و نكو گفـت، ميـان مـن و او جـز ايـن        علي گفت: اي مردم! به
 است. صچيزي نبود، وي در دنيا و آخرت همسر پيامبر

او   كرد و فرزندان خويش را تا يـك منـزل همـراه     چند مايلي او را بدرقه علي
354Fفرستاد

زمان فرا رسيدن حج در آنجـا   سفر را آغاز نمود و تا  قصد مكه  به  . و عايشه1
 بازگشت.  ي منوره مدينه  ماند و سپس بعد از زماني غيبت به

 بر اشتباه اجتهادي خود  تأسف عايشه
بر اين اشتباه اجتهادي خود كه طريق اصـالح را انتخـاب كـرده      پيوسته ل عايشه

ن ي كاش كـه مـ  گفت: ا او در بستر مرگ چنين ميخورد.  تمام عمر افسوس مي ،بود
كردم  تنها تسبيحات مي  كه بودم نامتحرك ميدرختي بودم و همچون   وجود نيامده  به

، بودم نامتحرك ميي كاش من درختي گفت: ا دادم. و مي و وظايف خود را انجام مي
355Fي كاش من راه عبوري بودم.ابودم، جان  بيي كاش من سنگي ا

2 
  ، عايشـه آمد لعايشهبه مالقات   در مدينه كوفيدر تاريخ طبري است كه يك 

ام.  سكني گزيـده   در كوفه  ي ازد كه كي هستيد؟ جواب داد: مردي از قبيلهتو  :پرسيد

                                           
 .3/61تاريخ الطبري  -1
 .73 -8/74ابن سعد  -الطبقات الكبري -2
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مـا    : عليـه پرسيد .بله :ما شريك بودي؟ او گفت پرسيد: آيا در جنگ جمل با  عايشه
را شـاعر  تـو آن  جنگيـدم. پرسـيد: آيـا     شـما مـي    بودي يا پشتيبان ما؟ گفـت: عليـه  

نا خري ام نعلم«: خواند ين شعر را ميشناسي كه ا مي ي  عمـوزاده او آري  :گفـت ؟ »يا امّ
چنان گريه كرد كه من فكر كـردم او    عايشهكند كه بعد از اين  راوي بيان مي .من بود

356Fاصال ساكت نخواهد شد

در هنگام وفات وصيت كردند   عايشهدر بخاري است كه  .1
يد مرا در بقيع با ديگر ازواج آنجـا  كه مرا در روضه نبوي در كنار آنحضرت دفن نكن

357Fدفن كنيد

2. 
خـواهم همـراه    گفـت، مـي   بـا خـود مـي     عايشـه   كـه   در روايت حاكم چنين آمده

مـن بعـد از     كه اين  به  ي خود دفن گردم، اما با توجه در خانه و ابوبكر صپيامبر
مـرا همـراه سـاير همسـران       خـواهم كـه   اشتباهي شدم، مـي  مرتكب صآنحضرت
358Fدفن كنيد. لذا در بقيع دفن گرديد صآنحضرت

3.  

  : خواند كه او وقتي اين آيه را مي  آمدهدر ابن سعد          …  چنان

359Fشد كرد كه از فرط گريه گريبانش تر مي گريه مي

4 . 

 نفي كدورت ميان عايشه و علي
ت انـد كـه سـبب اصـلي شـركت حضـر       بعضي از كـوردالن ايـن را مشـهور كـرده    

به رسول  در اين جنگ اين بوده است كه در واقعه افك حضرت علي لعايشه
و  تواني از او جدا بشوي خواهيد مي اين مشوره را داده بود كه اگر شما مي صاكرم

                                           
 .47-3/48تاريخ الطبري  -1
 .7327و كتاب االعطصام بالكتاب و السنة ش  1391ز ش كتاب الجنائ -صحيح بخاري -2
: اين روايت صحيح است و طبق شرايط شيخين براي  و گفته 6717ش  4/7حاكم  -المستدرك -3

 است.  حديث گزارش شده
 .8/80ابن سعد  -الطبقات الكبري -4
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اي رسول خدا! خداوند شما را مجبور نكـرده اسـت و زنـان زيـادي بجـز او       گفت:
 قت را برايت خواهد گفت.وجود دارند. و اگر از كنيز (عايشه) بپرسي او حقي

 رنجيده خاطر شده بود. از حضرت علي لبه خاطر اين حضرت عايشه
زند و براي بطالن چنين بينشي كـافي   اي اين تصور را كنار مي واقع از هر جنبهاما 

به همين هـدف   شود و  در خصوص جنگ جمل مراجعه  توضيحات گذشته  است به
را در  لهاي حضرت عايشـه  ها و سخنراني تمام نامه -با وجود طوالني بودن-ما 

 طرف سخن بود؟  آيا در هيچ قسمتي حضرت علي ؛زمان جنگ نقل كرديم
 جنگ كامال اتفاقي بود و بجز مجرمين هر دو گروه بي تقصير بودند. 

هـا را بـر ايـن كـه      ادعـاي سـبائي   لاين درسـت اسـت كـه حضـرت عايشـه     
كـرد و   انكـار مـي   ،انـد  وصيت به خالفت كرده براي حضرت علي صآنحضرت

وفات كرد در  صپيامبر  است؟ هنگامي كه  وقتي او را وصي قرار داده  : چهفرمود مي
ي من قرار داشت (يا گفت: سرش بر دامـن و ران مـن    بغل من بود و سرش بر سينه

گفت: طشتي را برايم بياوريد، ديدم خم شد و بـر دامـنم افتـاد و      كه بود) پس از اين
و علـي را وصـي خـود      وقتي وصيت كرده  است، پس چه  فوت كرده  هدانستم ك نمي

360Fاست؟!  قرار داده

1 
بيـانگر وجـود اخـتالف و يـا كـدورت ارتبـاط ميـان آن دو        اما اين آزرده خـاطر  

 .باشد بيان تاريخي يك واقعه مي تنها  باشد، بلكه نمي
 :رسيدپ لاز حضرت عايشه ي ذيل تفسير آيه  بن صهبان هنائي راجع به  عقبه

                               

         ما كتابهاي پيشين را براي ملّتهاي گذشته («) 32:(فاطر

                                           
 -سائي، سنن ن1636ش   كتاب الوصيه -، صحيح مسلم2741كتاب الوصايا ش  -صحيح بخاري -1

كتاب ما جاء في الجنائز ش  - و سنن ابن ماجه 3624و كتاب الوصايا ش  33كتاب الطهارة ش 
1627. 
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 )يعني امت محمدي(دگان برگزيده خود را به بن )قرآن(سپس كتاب  )فرستاديم و
 ،روند و گروهي از ايشان ميانه ،كنند برخي از آنان به خويشتن ستم مي .عطاء كرديم

سبقت در (اين  .اي از ايشان در پرتو توفيقات الهي در انجام نيكيها پيشتازند و دسته
 ».واقعاً فضيلت بزرگي است )خيرات

كسـاني  » سابق بالخيرات«فرمود: روند و  مي اين سه گروه به جنت !فرزندم :فرمود
گـواهي زنـدگي و    صوفـات يافتنـد و پيـامبر    صدر زمان رسول خدا  هستند كه

 صتا دم مـرگ از رسـول خـدا     آناني هستند كه» مقتصد«روزي را براي آنان داد و 
361Fافرادي همچون من و شما هستند.  »ظالم لنفسه«تبعيت نمودند و اما 

1 
بودند  اشتر نخعي كه طرفدار حضرت علي  همراه  به حضرت عمار بن ياسر

 حضـرت عمـار   ،و قهرمانان اين جنگ بودند به مالقات حضـرت عايشـه آمدنـد   
شـما مـادرم    :عمـار عـرض كـرد    .فرمود: من مادرت نيستم  عايشه !گفت: اي مادرم

گفـت: اشـتر    ؟باشـد  بعد پرسيد چه كسي همراه تو مي .هستي گرچه اين را نپسندي
خواسـتي   تـو بـودي كـه مـي     :گفتو به اشتر نخعي خطاب فرموده  .باشد مينخعي 

  ؟ام را بكشي خواهر زاده
 .خواسـتم او را بكشـم   مـي نيـز  خواست مرا بكشد و من  او مي :اشتر نخعي گفت

مـن از   زيـرا شدي.  كردي هرگز كامياب نمي اگر تو اينطور مي :حضرت عايشه گفت
 :گفت شنيدم كه مي صرسول اهللا

هِ الَ « نـِ يْ كُ لِدِ التَّارِ ، وَ سُ بِالنَّفْسِ النَّفْ ، وَ اينِ : الثَّيْبُ الزَّ  ثَالَثٍ دَ لِمٍ إِالَّ بِإِحْ سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ ِلُّ دَ  حيَ

ةِ  عَ امَ قُ لِلْجَ ارِ  .»املُْفَ

                                           
هيثمي  -، مجمع الزوائد3593ش  2/462حاكم  -، المستدرك1489ش  1/209مسند طيالسي  -1

 .6094ش  6/167طبراني  -و االوسط 7/96
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اگـر    :مـورد  سـه ايـن   از يكي بخاطر مگر نيست ايزج هيچ مسلمانيخون  ريختن«
 ،آن از بعـد  و باشـد  كـرده  ازدواج كـه  فـردي  .شـود  مـي  بكشد،كشته را ديگري انسان

 ».شود خارج دين از كه كسي و شود زنا مرتكب
دانـي كـه    اي عمـار تـو مـي    :گفـت  مي  عايشهطيالسي آمده است كه روايت  در و

 بخـاطر  مگـر  نيسـت  ايزج هيچ مسلمانيخون  ريختن« :فرموده است صآنحضرت
 كرده ازدواج كه فردي .شود مي هبكشد،كشت را ديگري انساناگر  :مورد سهاين  از يكي
 .362F1»شود خارج دين از كه كسي و شود زنا مرتكب ،آن از بعد و باشد

اين لشـكر  از  لشود كه هدف حضرت عايشه اين حديث ثابت مي  به  با توجه
  جهت اصالح جامعه  كه ايشان بعد از اين  بلكه ريزي نبوده است. خونجنگ و كشي 

  اي مواجـه  بيرون آمد، بـا چنـين واقعـه     از مكه نو گرفتن قصاص از قاتلين عثما
 از سخن علـي   شايع گشت كه  اميه اي از بني نيز از جانب دسته  گشت. و آن شبهه

برداري نمودند و براي هدف سياسي خود استخدام نمودند، در   ي افك بهره در واقعه
گرداند تـا    دهاز او جدا شود و خيال خود را آسو  اين بود كه هدف علي  حالي كه
نكـاح خـود     بـه   تواند او را دوبـاره  گردد و آن وقت مي برائت او ثابت مي  زماني كه
دسـت   اي در هيچ بهانه بني اميه وقتي كه براي بد نام كردن حضرت عليدرآورد؛ 
علت آن اين بود كـه قـرآن مجيـد     نامي او ساختند و براي بد اين واقعه را ،نداشتند

جهنمي قرار داده  ،تشريك مساعي داشتند لهام حضرت عايشهات كه در افرادي را
 است.

 

                                           
حاكم  -، المستدرك1543ش  1/216، مسند طيالسي 25741ش  6/205مسند امام احمد  -1

 .1602ش  3/913  و مسند اسحاق بن راهويه 8039ش  4/393
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 وليد بن عبدالملك  پاسخ امام زهري به
پشـت    بـه وليـد    بـودم كـه  دربار وليد ابن عبـدالملك    در گويد: شبي ميامام زهري 

 رسيد:   اين آيه  نمود، وقتي به ي نور را تالوت مي و سوره  خوابيده

         رسيد:   به اينجا  كه تا اين         

بود؟ مگر او علي   گرفته  هدهكسي سهم بيشتري را بر ع  وبكر! چهپس پرسيد: اي اب
اما بعد  ،نكردم جرأت گفتن حق را لحظاتي من ترسيده و :گويد امام زهري مينبود؟ 

 لحضـرت عايشـه   از  عـروه اين مورد  در، صالحيت بدهد امير را من گفتم خدا
363Fاست  بن ابي بن سلول نازل شده  در مورد عبداهللا  آن آيهكه  كردهروايت برايم 

1. 
مـن    : زهري گفت: وليد بن عبدالملك خطاب بـه  و در روايت بخاري چنين آمده

بـود؟    عايشـه   زدگان بـه  علي در رديف تهمت  ايد كه گفت: آيا شما نيز اين را شنيده
بـن عبـدالرحمن و ابـوبكر بـن       ، اما از دو نفـر از بسـتگان شـما (ابوسـلمه     : نهگفتم

بـود:    آنها چنين گفته  به  عايشه در مورد علي  ام كه عبدالرحمن بن حارث) شنيده
بـاز هـم وليـد    امـا   .»محفوظ بود لرابطه با حضرت عايشه در حضرت علي» 

 364F2.تسكين خاطر نيافت
براي مردم نماز بگذارد، سـپس    دستور داد كه وبكراب  بهمرض الموت  درپيامبر 

(يكـي عبـاس و    كمي بهتر شـد و بـا كمـك دو نفـر     صدر آن اثنا، حال رسول خدا
پرداخـت، نـام    مـي   ايـن واقعـه    هرگاه به  ؛ عايشهبه مسجد تشريف برد ديگري علي،

 كمك دو نفر (عباس و مـردي ديگـر)    گفت: پيامبر به كرد و مي را ذكر نمي علي
365Fمسجد تشريف برد  به

چنـين  روايـت  ايـن   گمانها ازخواهـان و بـد  بعضـي از بـد   . 3

                                           
 .12/198و تفسير القرطبي 7/437فتح الباري  -1
 .4142كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -2
كتاب  -و صحيح مسلم 2588و كتاب الهبة ش  687و  665كتاب االذان ش  -صحيح بخاري -3

 .1257كتاب الصالة ش  –ي و سنن دارم 418الصالة ش 
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رنجيده خـاطر   چون از حضرت علي لكنند كه حضرت عايشه گيري مي نتيجه
 صـورتي كـه از يـك طـرف حضـرت عبـاس       در ،نگفتـه اسـت   اسـمش را  ،بود

 از طرف ديگـر  هايش بود و دست آنحضرت برشانه زير بغلش گرفته و آنحضرت را
كمـك   را صآنحضـرت  گاهي حضرت اسامه بن زيـد  و گاهي حضرت علي

 نـد و ا هنبـرد  را نام حضـرت علـي   لخاطر حضرت عايشههمين به  ،كردند مي
 .يك نفر ديگر :گفت

كـه   نمايـد  ايـن گمـان باطـل را رد مـي     در تاريخ خـود  روايت طبري  همچنان كه
نسبت  ود راجمع عام پاك دلي خ دو در هر لحضرت عايشه و حضرت علي

ارتباط آنهـا بـا هـم بـر مـودت و محبتـي         و بيان داشتند كه به همديگر اعالم كردند
 است.  بنيان شده  دوطرفانه
ميـان زن و    جـز آنچـه    خدا سابقا ميان من و علي چيزي نبوده  گويد: به مي  عايشه

 ام، از نيكان است. نزد من، با وجود گله  دهد ولي او به اقوام شوهرش رخ مي
خدا راست گفت و نكو گفـت، ميـان مـن و او جـز ايـن        علي گفت: اي مردم! به

366Fاست صچيزي نبود، وي در دنيا و آخرت همسر پيامبر

1. 
ال ؤسـ   هنگامي از عايشـه   كه نمايد اين روايت ذيل نيز بر آن داللت مي  همچنان كه

بعـد   فاطمه را، گفت: ؟بيشتر از همه دوست داشتند چه كسي را آنحضرتكردند: 
 شـوهر او  فرمـود: داشت؟  بيشتر دوست مي بين مردها چه كسي را در ند:عرض كرد

367Fنمازگزار بودند دار و روزهبسيار   را كه

2.  

                                           
 3/61تاريخ الطبري  -1
را در  : روايتي حسن و غريب است، و حاكم نيز آن و گفته 3874كتاب المناقب ش  -سنن ترمذي -2

 است.  روايت كرده 4744ش  3/171المستدرك 
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اهـل بيـت   از  علي  كه  آن روايت را گزارش داده لعايشه  كه يكي ديگر اين
 اثبات  بهاهل سنت براي   جز از طريق حضرت عايشه  اين مسأله وگردد  محسوب مي

 است.  نرسيده

 دهد ارجاع مي علي  فتواخواه را به  عايشه
بـه   او آنها راو  آمد پيش حضرت عايشه مي فتواخواهيافتاد كه  بارها چنين اتفاق مي
368Fكرد راهنمايي مي طرف حضرت علي

 دامـاد را  ،گشـت  گاهي كه از سـفر برمـي  . 1
369Fكرد مهماني مي

 رسـيد و  كوفه بدست خوارج به شهادت در وقتي حضرت علي .2
يك آقـايي پرسـيد    از لحضرت عايشه ،بيان كردند واقعه را و مردم از آنجا آمده

او عرض  درست خواهي گفت؟ ال بكنم راست وؤمن هرچه از تو س !ي عبداهللاكه 
انـد واقعـه آنهـا     كشـته  را اين مردمي كه علي فرمود: .كه درست نگويم چرا :كرد

 باشد؟ چگونه مي
تفهيم  تحكيم و مخالفت خوارج در و حضرت علي اب صلح امير معاويه او

شـنيدن ايـن بيانـات     بـا   . عايشهبيان كرد همه را نپذيرفتن آنها، و آنها را كردن علي
صـدق اهللا   :گفت مي ،پسنديد مي را چيزيهرگاه او  ،رحمت كند علي را خدا فرمود:

370F3.كنند بيان ميكرده  گبزر حرف را و بندند او تهمت دروغ مي اهل عراق بر ورسوله.

                                           
؟ ال كردم ؤس  گويد: در مورد مسح بر خفين از عايشه  كه  احمد از شريح بن هاني روايت كرده -1

 از من آگاهتر است.  گفت: از علي بپرسيد، زيرا او در اين مسأله
 .25259ش  6/155و همچنين  748ش  1/96مسند امام احمد 

او در مورد گوشت قرباني  از   كه  يزيد انصاري از همسرش روايت كرده امام احمد از يزيد بن ابي -2
  قسمتي از آن گوشت را براي او آمادهبرگشت،   از سفر كه گفت: علي  ال كرد؟ عايشهؤس  عايشه

در  صنمايم. پيامبر نمي  ال نكنم، استفادهؤس صكرديم. علي گفت: تا در اين مورد از رسول خدا
 25259ش  6/155كنيد.   توانيد از آن استفاده مي  تا ذي الحجه  جواب علي گفت: از ذي الحجه

 - ، االحاديث المختاره2657ش  2/165، المستدرك حاكم 656ش  86-1/87مسند امام احمد  -3
 .8/180بيهقي  –و السنن الكبري  605ش  2/223مقدسي 
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 فصل نهم
 م زمان حضرت معاويه در  عايشه 

تخت  بر امير معاويه او بعد از ،فقط چهار سال بود مدت خالفت حضرت علي
  ؛ گفتني اسـت كـه  بيست سال فرمانرواي دنياي اسالم بود تقريباً حكومت نشست و

 .وفات كـرد  لحضرت عايشه دوسال قبل از پايان يافتن حكومت امير معاويه
 در دوران حكومت اميـر معاويـه   اش را طبق اين حساب او هيجده سال از زندگي

 ، بـا اوقـات در برخـي   به جز لتمام اين مدت حضرت عايشه در  كهسپري كرد 
 برد. مي بسر ي مطلق و آرام زندگاني راسكوت

براي مالقات با حضرت عايشه پيش او  به مدينه منوره آمد و باري امير معاويه
فرمود: تو بدون اينكه احساس خطر بكني بـه خانـه مـن     لرت عايشهحض .رفت
همانطور كه تـو   جائي بايستد و گفتم مخفيانه در مي ممكن بود من كسي را اي، آمده
شـما   امن اسـت.  اي اينجا خانه گفت: امير معاويه كرد. قطع مي آمدي سرت را مي

ايمـان زنجيـر قتـل     :فرمودنـد  صآنحضـرت ! زيـرا  اينجا چنين بكنيدر تواني  نمي
خـوب   گفـت:  ؟بعد جويا شد كه آيا رفتار من با شما خوب اسـت  .باشد ناگهاني مي

خـدمت    بـه   كه تا اينكنار بگزار  را له آنها (بني هاشم)أامير معاويه فرمود: مس .است
371Fداند خودش مي خدا  رسيم كه مي خداوند

1. 
 در د وبـو  از طرفداران بـزرگ حضـرت علـي    يك صحابي و حجربن عدي

گواهي چند نفر، همـه   فرماندار كوفه طبق شهادت و ؛كوفه سرگروه فرقه علوي بود
از خانـدان   يمنـي و  در اصـل  حجر ،به دمشق فرستاد دستگير كرد و آن اشخاص را

                                           
 .4/92مسند امام احمد  -1
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 ،از قبيله كنده نيز اينجا موجود بود مركز قبايل بزرگ عرب بود ونيز كوفه  كنده بود،
 اينكـه در آن وقـت حجـر در    تكان نداد بـا  ز پااما كسي براي حفاظت حجر دست ا

خاطر تمام مملكـت اسـالمي از شـنيدن    همين به  ،ميان صحابه قدرت بزرگي داشت
امـا   ،حـق او سـفارش كردنـد    رؤساي قبايل در  ند تا آنجا كهاين ماجرا ناراحت شد

 پذيرفته نشد.
 از طـرف خـود قاصـدي    لحضـرت عايشـه   ،خبر به مدينـه رسـيد  وقتي اين 

اما افسـوس   ،جهت سفارش براي حجر فرستاد لرحمن بن حارث بن هشام) را(عبدا
 كه قاصد هنوز نرسيده بود كه كار حجر تمام شده بود.

اولين  ،آمد لبراي مالقات با حضرت عايشه اين هنگام وقتي امير معاويه در
 در !اين بود كـه اي معاويـه  در ميان گذاشت  با او لگفتگوئي كه حضرت عايشه

 نترسـيدي؟ اميـر معاويـه    كشتن حجـر از خـدا   با؟ تحمل تو كجا بود رحج مورد
372Fتقصير از كساني است كه گواهي دادند اين مورد من تقصيري ندارم، در جواب داد

1. 
هيچ صاحب  !يا ام المؤمنين گفت: روايت ديگري آمده است كه امير معاويه در

373Fمن نشان بدهد  راه حق را در مورد او به  كه نظري پيش من نبود رأي و

2. 
بـه خداقسـم اگـر    : فرمودند لكند كه حضرت عايشه مسروق تابعي روايت مي

 جلو و در هيچ وقت حجر را، كوفه افرادي باجرأت باقي است دانست در معاويه مي
  كبـد خورنـده  امـا ايـن    د،رسان قتل نمي  بهدر شام  را او كرد و پيش آنها دستگير نمي
 قسم كوفه مسكن رؤساي شجاع و اند به خدا رفتهمردم  ديگر خوب دانسته است كه

 باجرأت اعراب بوده است.
 : كهلبيد درست گفته است 

 وبقيت يف خلف كجلد االجرب  ذهب الذين يعاش يف اكناهنم

                                           
 .3/163و السيرة الحلبية  3/232تاريخ الطبري  -1
 3/220تاريخ الطبري  -2
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374Fويعاب قائلهم وان مل يشغب الذةـة و مـالـلون مغـأكـتـي

١ 

 ميـان بـا   كنـون در ا ،شد كنار سايه آنها زندگي كرده مي اند آن مرداني كه در رفته«
 ام كه چون پوست شتر خارشي هستند. زماندگاني مانده

كسـي كـه بـا آنهـا      نه از آنها اميد خوبي است و رسانند و ي ميا نه به كسي فايده
 ».شود ، مورد ايراد واقع ميسخن بگويد

 در مورد خوارج  ي عايشه عقيده 
شـأن حضـرت    دريز نها  شامي گفتند، را بد مي مصر حضرت عثمان مردم عراق و

حضـرت   ؛ پس وقتـي دانستند بد مي را خوارج هر دو، اما كردند گستاخي مي علي
قرآن خدا فرموده است كـه بـراي    در :فرمود اطالع يافت،ها  از اين فرقه لعايشه

فحـش   ايـن مـردم آنهـا را    رحمت بخواهيد و دعاي مغفرت و اصحاب رسول هللا
375Fدهند مي

2. 
اهـل    زماني آن سخن فوق را بر زمـان رانـد كـه     هامام نووي گويد: حضرت عايش

  بـه   در مـورد همـه    و حروريه و اهل شام در مورد علي مصر در مورد عثمان
 فرقه خوارج از حضـرت علـي    كه بودند، گفتني است بعد از اين  بدگويي پرداخته

 و در آنجـا تصـميم  جمع شدند  »اءحرور«جائي به نام  از همه جلوتر درند، شد جدا
آنهـا   بـر  اسـم حروريـه  همين خاطر   قتل برسانند، به  خواهان را به عدالت  گرفتند كه

 باشد). ء نام روستاي در عراق مي (حرورا .اطالق گرديد
ايام مخصوص قاعدگي نمـاز   در چرا :پرسيدو آمد  لحضرت عايشه نزدزني 

376Fهسـتي؟  مگر شما حروريه او با نهايت ناراحتي گفت: ؟نگيريم چون روزه قضاء را

3 
 يعني او از اين گروه نفرت داشتند.

                                           
 .157 -156، ديوان لبيد 1/332ابن عبدالبر  -االستيعاب -1
 .3022كتاب التفسير ش  -صحيح مسلم  -2
 .335كتاب الحيض ش  -و صحيح مسلم 321كتاب الحيض ش  -صحيح بخاري -3
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حضـرت   .براي او نامه نوشت كه مرا مختصر نصـيحت بكـن   باري امير معاويه
  اما بعد: ،سالم عليكم درجوابش نوشت: لعايشه

  اهللا  بسخط الناس كفاه  من التمس رضا اهللا«: گفت شنيدم كه مي صآنحضرت من از

 ».الی الناس  اهللا  وكله  بسخط الللهمؤنة الناس، و من التمس رضا الناس 

 وهركسي كه به خاطر خشنود كردن خدا از ناخشنودي مردم باكي نداشـته باشـد  «
 را هر كسي كـه خـدا   دارد و از نتايج ناراضي مردم محفوظ نگاه مي را او خداوند

 .»به دست انسانها شكنجه خواهد داد را او راضي كند خداوند مردم را و يناراض
  .م عليكوالسال

ي انزنـدگ   درحقيقت تبصره مختصري  در لاين فقره نصيحت حضرت عايشه
 باشد. مي امير معاويه

از   كهمروان  جانشين قرار بدهد، خواست بعد از خودش يزيد را مي امير معاويه
عبـدالرحمن   ،مطـرح كـرد   اسم يزيـد را  ،مجمع عام در، طرف او فرماندار مدينه بود

 را مـروان خواسـت او   ،اظهـار مخالفـت كـرد    لند شد وب لبرادر حضرت عايشه
مـروان كـه جـرأت نكـرد      به خانه عايشه داخل شـد.  فرار كرد و او ، امادستگير كند

اين آيـه نـازل   ش شأن او آن كسي است كه در ناراحت شده گفت: ،داخل خانه برود
 شده است:

                 ):17احقاف(  

 )كنند كه او را دعوت به ايمان و باور به آخرت مي(كسي كه به پدر و مادرش «
شوم و از  زنده گردانده مي(دهيد كه من  آيا به من خبر مي !واي بر شما :گويد مي

 ». ؟شوم بيرون آورده مي )گور
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ي نازل ا هيچ آيه مورد ما در خداوند :از پشت پرده گفت لحضرت عايشه
اشاره به اين دارد  اين ماجرا 377F1.ثابت كرده است است به جز اينكه برائت مرا نكرده

 .اند خوش نبوده جانشيني يزيد  به  عايشهكه 

 بن عليدفن امام حسن  ي واقعه
 ند.مدينه وفات كردو در شهر   عهد معاويهدر هـ  49در سال  امام حسن
حجـره حضـرت   الي قسـمت خـ  در   فرمودند كه  برادرش حسين توصيه  ايشان به

 ،و اگر كسـي مزاحمتـي ايجـاد كـرد    دفن گردد  صآنحضرتو در كنار قبر عايشه 
وقتـي   امـام حسـين   و او را در بقيع دفـن نماينـد.   نيازي به جنگ و جدل نيست

مروان بن حكم مخالفت كـرد كـه وقتـي     ،خواست وصيت را جامه عمل بپوشاند مي
اجازه دفن كسي ديگر اينجـا داده  اينجا دفن شود پس  شورشيان نگذاشتند عثمان

 نخواهد شد. 
بنـي اميـه    تمـام  انواينجا همراه با امام حسين تمام بني هاشم و آنجا همراه با مـر 

نزديك بود كه جنگي خونين در گيرد حضـرت ابـوهريره بـه     ،مسلح و بيرون آمدند
 ميان آمد و از بروز جنگ جلوگيري كرد. 

كه امـام مرحـوم ايـن را نيـز وصـيت       اين را عرض كرد به خدمت امام حسين
باالخره جنازه بـه   ،كردند كه اگر مزاحمت ايجاد كردند از جنگ و جدال پرهيز شود

 جنت البقيع برده شد و در كنار حضرت فاطمه زهرا به خاك سپرده شد. 

 ل موضع حضرت عايشه
 ؟چگونه بوده است لسؤال اينجاست كه در اين ماجرا طرز عمل حضرت عايشه

به اتفاق چند سرباز در حالي  لاند كه حضرت عايشه رخين شيعه نوشتهؤمبعضي 
بيـرون   كه خودش بر قاطري سفيد سوار بود براي جلوگيري جنـازه امـام حسـن   

                                           
 .4827كتاب تفسير القرآن ش  -صحيح بخاري -1
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در اين هنگام برادر عايشه آمد و گفـت: هنـوز شـرم و عـار جنـگ جمـل از        ،رفتند
عايشـه   پـس ي؛ ا خاندان ما از بين نرفته كه تو براي يـك جنـگ ديگـر آمـاده شـده     

 برگشت. 
اما وقتي به اصـل   ،اين روايت را در يك ترجمه فارسي قديمي تاريخ طبري ديدم

متن عربي چاپ اروپا مراجعه كردم با اينكه جلد هفتم را حرف به حرف خواندم اما 
در حقيقت در اين ترجمه فارسي طبري خيلي كم و زيـاد   .اين واقعه را در آن نديدم

رخ ؤتصريح كرده است. يعقوبي كه يـك مـ    مسألهاين   بهدمه هست كه مترجم در مق
صـيغه   از  و بـا اسـتفاده  ذكـر سـند   بـدون  اين واقعه را ، باشد شيعه در قرن سوم مي

 . باشد  رخ دادهاما اين را ننوشته كه تيراندازي يا جنگ  ،كرده است نقل ،ضعف
جنـگ و جـدل   ده است كه هنگامي بين بنـي هاشـم و بنـي اميـه     كرابوالفداء ذكر 

و باشـد   پيغام فرستاد كه اين خانه در ملكيت من مي لشروع شد حضرت عايشه
، اما اين هـم درسـت نيسـت    ،دهم من اجازه دفن شدن كسي ديگر را در اينجا  نمي

انـد؛   نگاران معتبر بدان تصريح نموده ساير تاريخابن اتير و   صحيح آن است كه  بلكه
دفـن   صمـرا در كنـار پيـامبر     نمود كه  حسن توصيهگويد:  ابن اثير در (الكامل) مي

گورسـتان مسـلمانان ببريـد. از      وجود داشت، مرا بـه   نماييد، اما اگر امكان بروز فتنه
ام المومنين بـا طيـب خـاطر    خواست و   اجازه  رو حسين براي برادرش از عايشه اين

او را   گرفتند كههمين خاطر وقتي وفات فرمودند، بستگانش تصميم   ، بهاجازه دادند
امـا   ،نيز اجازه داد  مدينه فرماندار(سعيد بن عاص) و  دفن نمايند صدر كنار پيامبر

در مقابل مروان   ، حسين بر آن شد كهبراي فساد آماده شدو اشته دمروان چند نفر بر
وجـود  خـوف بـروز فتنـه و فسـاد     برادرت گفت: اگر   او گفتند كه  قيام نمايد، اما به

است و بايـد سـاكت     و اين فتنه ،برستان عمومي مسلمين او را دفن كننددر قداشت 
سكوت را اختيار نمود و سعيد بن عاص بر وي نمـاز خوانـد و    ماند، لذا حسين
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  بود، هرگز اجازه براي شما سنت نمي  او گفت: اگر برگزاري نماز بر جنازه  حسين به
378Fشما بر وي نماز بگزاريد  دادم كه نمي

1. 

تـاريخ  «و سيوطي در  »ةاسد الغاب«، ابن اثير در »االستيعاب«ن عبدالبر در محدث اب
به يك عبارت روايت مي كنند و اين روايت به زبان آن شخصي اسـت كـه    »الخلفاء

كنـد كـه مـن از     امام حسـن وصـيت مـي   « :پيش او بوده است ،در هنگام وفات امام
در خانـه او   صضرتدرخواست كردم كه اجازه بدهد من همراه با آنح لعايشه

؟ لذا  يا نه  هاز شرم و حيا اجازه دادآيا دانم كه  اما نمي ،اجازه داد من  به او ،دفن شوم
، اگر با خوشي اجـازه داد  يدبعد از مرگ من دوباره اجازه بگير  خواهم كه از شما مي

اگـر   ند،دار ميرا از اين كار باز و دانم كه مردم ت مياما اين را آنجا دفن كنيد، در مرا 
 مرا در بقيع دفن كنيد.  و باشد واقعاً ممانعت كردند نيازي به جدال نمي

رفـت و   لپيش عايشه حضرت حسين ،وفات كرد وقتي حضرت حسن
از موضـوع    كـه خوشحالم. مـروان   :با طيب خاطر فرمودنيز او  ،او اجازه خواستاز 

آنجـا  در  حسـن گز هر و گويند حسين و عايشه هر دو دروغ مي :گفت اطالع يافت،
را  حسـن حـال  نگذاشتند كه عثمان در قبرستان دفن كرده شود و  ؛دفن نخواهد شد

 379F2.»دكنن در خانه عايشه دفن مي

                                           
 هـ 1385امام ابن اثير، انتشارات: دار صادر بيروت  3/460الكامل في التاريخ  -1
و اسد  الحسنباب ذكر وفاة  1/170سيوطي  -، تاريخ الخلفا1/392ابن عبدالبر  -االستيعاب -2

 .2/15ابن اثير  –الغابة 
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 فصل دهم
 ل حضرت عايشه وفات 

 لي حضرت عايشـه انزندگ پايانيدوران در  آخرين حصه خالفت امير معاويه
تا چند روز بيمـار   و شد هـ مريض 58در رمضان سال و  عمر كرد سال 67  كه ،بود

 380F1.خوب هستم حمد خداوند  بهفرمود:  مي ،شد هر كس حالش را جويا مي ماند و
و از بهشـتي بـودنش حـرف    دادند  اميد مياو   به آمدند مردمي كه براي عيادت مي

 .بودم مي مشتي خاكي كاش من افرمود: كاش كه من سنگ بودم،  ميزدند، اما او  مي
 نـداد.   او اجـازه   بهحضرت عايشه  ،خواست ي ورود زهاجا حضرت ابن عباس

وارد   باشد، پس بگذاريد كه گفتند: او يكي از بهترين فرزندانت ميهايش  خواهر زاده
كـه   ترسـيد  گفت: مرا از تعريفات و تمجيدات او دور سازيد، [زيرا مـي   شود. عايشه

  به  چنان اصرار نمودند كه]، اما آنان تعريف كنداز اعمال و كردارش مبادا او بيايد و 
ام   رو بـه  از ايـن گفـت:  وارد شـد،   حضـرت ابـن عبـاس    . پس وقتياجازه داد او

از ازل اسم شما بوده خوشبخت و سعادتمند باشيد، اين،   ايد كه شده  ناميدهالمومنين 
د، رسول خدا جز پاكان كسـي  بودي صترين زن آنحضرت محبوب ، زيرا شمااست

 از مالقات با دوستان فقط اين قدر مانده است كه روح از بدنداشت؛  را دوست نمي
 در شب ابـواء افتـاد و خداونـد      اين گردنبند شما بود كهپرواز كند،  بيرون آيد و

تـيمم را  ي  آيـه   وسـيله دين ب وندخداخير براي مسلمانان قرار داد، زيرا   را مايه آن
اند كه اكنون شب و روز در هـر   دهنازل شاتي از قرآن آي شمادر شأن و ، نازل فرمود

                                           
 .8/75ابن سعد  –الطبقات الكبري  -1
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ات مرا از اين تعريف !فرمودند: ابن عباس  عايشهد. وش خوانده مي يمحراب و مسجد
381Fبودم. من دوست داشتم كه من معدوم محض و نيست و نابود  ميدور سازيد،   به

1 
دفـن   صدر كنار آنحضرتو در مرض الموت وصيت كرد كه مرا در اين حجره 

ي آنجـا   يارانم در بقيـع دفـن نماييـد، زيـرا خـود را شايسـته        همراهمرا   ، بلكهنكنيد
382Fبينم نمي

مـن بعـد از     كـه  ايـن   بـه   گفـت: بـا توجـه     كه  . و در روايت ابن سعد آمده2
مـرا همـراه سـاير همسـران       خـواهم كـه   اشتباهي شدم، مـي  مرتكب صآنحضرت
383Fدفـن كنيـد  جنت البقيع در  صآنحضرت

تظـر روز  من  . و همچنـين دسـتور داد كـه   3
 نباشند و در شب او را دفن گردانند.
ــأ) آورده  ــام محمــد در (الموط ــه  ام ــرد   ك ــر شــما  :كســي عــرض ك ــار اگ در كن

 م رالاعمااز ابتدا  بايداگر اينطور باشد  :فرمود .بهتر است ،دفن شويد صآنحضرت
384Fشروع كنم

4. 
ـ ژ 13هجري مطـابق بـا    58هم رمضان سال بعد از نماز وتر هفد ل عايشه ن وئ

چنان جمعيتي در تشيع جنازه هجوم آوردنـد كـه مـردم     و وفات فرمودم  678ال س
 اند. گفتند هيچ زماني در هنگام شب چنين ازدحامي نديده مي

  گويـد: در شـب وفـات عايشـه      كـه   عتيق از پدرش روايت شـده  از عثمان بن ابي
385Fاسـت كـه گويـا روز عيـد     گشتم  مواجهزنان  ي ازازدحام حضور داشتم و با چنان

5. 

                                           
و همچنين در كتاب تفسير القرآن  3771كتاب المناقب ش  -قسمت نخست آن در صحيح بخاري -1

 است.  آمده
 1905ش  1/220و مسند امام احمد  6726ش  4/9حاكم  -طور كامل در المستدرك  اما روايت به

 است.  آمده
 .7327و در كتاب االعتصام بالكتاب و السنة ش  1391كتاب الجنائز ش -صحيح بخاري -2
 8/74ابن سعد  -و الطبقات الكبري 6717ش  4/7حاكم  -المستدرك -3
 .311باب النوادر ص  973امام محمد ش  -موطأ -4
 .8/77ابن سعد  -الطبقات الكبري -5
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نگـاهي بيانـداز   گفت:  كنيزكي  ، لذا بهرا شنيد اي شيون و ناله لحضرت ام سلمه
اسـت. ام    گشـته واجـب   لجنت براي حضرت عايشـه است. گفت:   شده  چه  كه

بعـد از پـدرش     جانم در دست او است، عايشـه   آن كسي كه  گفت: سوگند به  سلمه
386Fبودند صترين كس آنحضرت محبوب

  ام سـلمه آمده است كـه   در مسند طيالسي .1
  اسـت؟ جاريـه    شـده   چـه   ، كنيـزكش را فرسـتاد كـه    اي بر عايشه بعد از شنيدن ناله

رحمـت   گفـت: خداونـد    خاك كردند. ام سـلمه   برگشت و گفت: او را تسليم به
  جانم در دست او است، عايشه  آن كسي كه  سوگند به خود را شامل حال او گرداند،

387Fبودند صترين كس آنحضرت بعد از پدرش محبوب

در اين  حضرت ابو هريره .2
قاسم بن محمـد بـن ابـي    و او نماز جنازه خواند،  ،روزها قائم مقام حاكم مدينه بود

عبداهللا بن ، و عبداهللا بن عتيق، عروه بن زبير، عبداهللا بن عبدالرحمن بن ابي بكر، بكر
388Fبه خاك سپرده شدطبق وصيت در جنت البقيع و او را داخل قبر كردند  زبير

در  .3
هـاي حـرم نبـوي خـاموش      مدينه قيامت بر پا شده بود كه امروز يكي ديگر از شمع

دادم من بـراي   له را مد نظر قرار نميأكند: اگر يك مس تابعي مسروق بيان مي گشت،
389Fكردم برقرار مي را ام المؤمنين مجلس عزا

4. 
اهل مدينه تا چـه   لي پرسيدند كه در وفات حضرت عايشها هنيمد مرد از يك

براي ان يعني تمام مسلمان؛ مادر يكايك آنها بود: جواب گفت در ؟حد غمگين بودند
390Fاو غمگين بودند

5.  
در حضرت عايشه بعد از خود كمي متروكه به جاي گذاشت كه يك جنگـل نيـز   

تبركاً آن را به صد هـزار   سهميه خواهرش اسماء شد. امير معاويه و بودميان آنها 

                                           
 6746ش  4/15حاكم  -المستدرك -1
 .1/224سي مسند طيال -2
 .8/77ابن سعد  -الطبقات الكبري -3
 .8/77ابن سعد  -الطبقات الكبري -4
 .8/77ابن سعد  -الطبقات الكبري -5
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دانيد كه حضرت اسـماء ايـن مبلـغ گـزاف را چـه       آيا شما مي ؛يداري كرددرهم خر
391Fتقسيم كرد عتيق قاسم بن محمد و ابن ابيدر بين  را ؟ ايشان آنكرد

1. 

 ل ي عايشه كنيه
ي يافتـه  ا هچنـين واقعـ  ايشـان  امـا در تمـام زنـدگي     ،حضرت عايشه فرزند نداشت

در بـين شـريفان عـرب     ،باشـد  ثابت شود كه از تقدير گله داشـته  اوشود كه از  نمي
گذاشتند، اسـم   دستور بود كه عالوه بر اسم به نام فرزندان خود براي خود كنيت مي

يـك دفعـه    لشدند. حضرت عايشه خطاب مي  هشد و با كني افراد معزز گفته نمي
به اسم فرزندهاي سابق خود داراي  صتمام زنان نبي اكرم :گفت صبه آنحضرت

فرمـود:   صرسول اكرم ؟خود را با نام چه كسي بگذارم  هن كنيم ، اماباشند مي  هكني
 .392F2»بگذارات عبداهللا  به اسم خواهر زادهخود را   كنيه«

روايـت كـرده اسـت كـه      و  مشكل گشـته دچار   اين كنيه  به  با توجهبي اابن االعر
393Fناميد عبداهللاو را  صپيامبر  دنيا آورد كه  بهي ا بچه لحضرت عايشه

همـين    به .3
باشـد و از نظـر    ما اين روايت قابل قبول نميگرفت. ا  ، كنيه عبداهللا ام  به  اطر عايشهخ

 لكه حضـرت عايشـه   اند داشتهروايات صحيح تصريح  .سند بسيار ضعيف است
394Fفرزند بودند بي

4. 

                                           
 ترجمة الباب -صحيح بخاري -1
 .4970ابوداود، باب: في المرأة تكني ش سنن  -2
 3/269شرح الزرقاني علي المواهب  -3
تمام زنان نبي گفت:  صپيامبر  او خطاب به  كه  (رض) روايت كرده امام احمد از حضرت عايشه -4

خود را با نام چه كسي   همن كني ، اماباشند مي  هبه اسم فرزندهاي سابق خود داراي كني صاكرم
رو تا  از اين». بگذارات عبداهللا  به اسم خواهر زادهخود را   كنيه«فرمود:  صرسول اكرم ؟بگذارم

ش  6/156دنيا نيامد. (  گرفت و هرگز فرزندي از او به  هكني  ام عبداهللا  روزي وفات يافت به
25222( 
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 لباشد كه خواهرزاده حضرت عايشـه  منظور از اين عبداهللا، عبداهللا بن زبير مي
 ن. بعد از هجرت اولين فرزندي بود كه براي مسلمانااست بكر اسماء بنت ابيو پسر 

دنيـا    ديگر پسري بـه ند ا هاينجا آمد  به  كهزنان مسلمين  :گفتند مي يهوديان ،بدنيا آمد
اكبـر را   و اهللا مسلمانان خيلي خوشحال شـدند  ،بدنيا آمد  عبداهللاوقتي  آورند، لذا نمي

  كـه  رمايي را آورد و بعد از ايناو را در آغوش گرفت و خ صآنحضرت سر دادند.
، لـذا  ماليـد   عبـداهللا با دسـتهاي خـود بـه كـام     را  در دهان خود گذاشت و جويد، آن

  وارد درون عبـداهللا   كـه   نخسـتين چيـزي بـوده    صبصـاق پيـامبر    توان گفت كه مي
395Fگشت.

گويا او را فرزند خود قرار داده بـود و از تـه دل او را   ل حضرت عايشه 1
  عبـداهللا عـالوه بـر    .كـرد  نيز با او بيشتر از مادر محبت مي  عبداهللا ،داشت دوست مي

عبدالرحمن بـن قاسـم از    .ندپرورش يافت لدر دامان حضرت عايشه يتيمچندين 
من و يكي ديگر از برادرانم را سرپرسـتي   ل گويد: عايشه  كه  پدرش روايت كرده

396Fنمود كرد و زكات دارايي ما را پرداخت مي مي

و ن پرورش دختري انصاري و داستا .2
گويد: وقتي آن دختر انصـاري را پـرورش    . ميدر احاديث ذكر شده است اوازدواج 

در روز عروسي او بر مـن وارد   صهمسري كسي درآوردم، پيامبر  نمودم و او را به
! فـالن   ننمود، لذا فرمود: اي عايشـه   اي را مشاهده وسايل سرگرمي  گونه شد، اما هيچ

397Fايد؟]. نكرده  اري آن و اين را دوست دارند، [پس چرا چيزي را آمادهي انص قبيله

3 
منين فـارغ التحصـيل شـدند، در    ؤالمـ  ي ام از مدرسه  اينك ليست دانشمنداني كه 

آنـان را حـافظ    انـد، و خداونـد   بـرده   اند و از دانش او بهره دامن او پرورش يافته
عمـره بنـت عايشـه    ، مسروق بن اجـدع  قرار داد:  هاي آينده نسل  اسالم و ناقل آن به

بنت طلحه، عمره بنت عبدالرحمن انصاريه، اسماء بنـت عبـدالرحمن بـن ابـي بكـر      

                                           
 .6330ش  3/632حاكم  -المستدرك -1
 .589ش  1/251امام مالك  -موطأ -2
 -، موارد الظمآن5875ش  13/185، صحيح ابن حبان 26356ش  6/269مسند امام احمد  -3

 .5527ش  352/ 5طبراني  -و االوسط 2016ش  1/494هيثمي 
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398Fصديق، عروه بن زبير، قاسم بن محمد و بـرادرش و عبـداهللا بـن يزيـد    

و دختـران   1
399Fنيزخود ترتيب داد. عروسي آنان راو محمد بن ابي بكر را نيز او پرورش داده 

2 

                                           
 .24084ش  6/32و مسند امام احمد  1/251باب زكاة اموال اليتامي  –امام مالك  -طأمو -1
 .586ش  1/251من الحلي   باب ما ال زكاة فيه -امام مالك -موطأ -2
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 باب دوم
 ل شمايل، مناقب و جايگاه علمي عايشه

 
 لفصل اول: شمايل عايشه* 

 ل فصل دوم: مناقب عايشه* 

 ل فصل سوم: جايگاه علمي عايشه* 

 در تعليم، فتوي و راهنمايي  چهارم: نقش عايشه فصل* 

 گذاردن او بر زنان جهان و منت  فصل پنجم: فضيلت عايشه* 
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 فصل اول
 ل شمايل حضرت عايشه

 و لباس  قيافه
از آن دختراني بـود كـه رشـد جسـماني او خيلـي تنـد پـيش         لحضرت عايشه

400Fشده بود چاقسالگي كامالً   دهالي   سن نهدر  ،رفت مي

در دوران دختـر بچگـي   اما . 1
401Fاو الغر و نحيف بود

  ي آنچه ، خالصهتا حدودي چاق شد سپس بعد از چند سالي .2
قرمـز    سفيد و مايل بـه رنگش   كه شود اين مي  طور پژوهشي از توصيف او فهميده  به

402Fبود

403Fرو و زيبا بود خوش نوراني،و ، ا3

بردند،  بسر ميزهد و قناعت ايشان در نهايت  .4
404Fپوشـيد  شسـت و مـي   را مـي  آن ،فقط يك دست لباس داشتندهمين خاطر   به

يـك  . 5
اين پيراهن در آن زمـان   ،درهم بود پنجآن كه تقريباً قيمت  گرانقيمت داشتپيراهن 

                                           
 در آمد. نكاح پيامبر  سالگي به  زيرا در سن نه -1
 شود.  عهداستان افك در صحيح بخاري و مسلم و سنن ابوداود در باب قبلي مراج  به -2

كتاب الجهاد ش  –و سنن ابي داود  2770كتاب التوبة ش -، صحيح مسلم4141صحيح بخاري ش 
2578 

 25120ش  6/138مسند امام احمد  -3
اي او گفت:   به  نمايد، آنجا كه بر اين شمايل ايشان داللت مي  عايشه  سخن ام رومان خطاب به -4

ي مردي باشد و هووهايي داشته  ا زني زيبا كه در خانهدخترم! اين امر را بر خودت آسان بگير. زير
گويند (صحيح بخاري  عليه او سخنان زيادي مي باشد و آن مرد هم او را دوست داشته باشد، هووها

ي  باعث عالقه  زيبايي عايشه  كه فرمود: اين  كه  حفصه  خطاب به ) و همچني سخن عمر4141ش 
 ).5191غرور ننمايد. (صحيح بخاري ش ، شما را دچار  او شده  به پيامبر

 .358كتاب الطهارة ش  -و سنن ابي داود 312كتاب الحيض ش  -صحيح بخاري -5
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405Fشـد.  ريه گرفته ميعاچنان گران قيمت بود كه گاهي براي عروس به 

  همچنـان كـه   1
406Fپوشيد. كرد و مي گاهي لباسهايش را به زعفران رنگ مي

2 
هاي مخصوص  گردن بندي از مهره نمود، مي  آراستهزيورآالت   جود را به گاهي گاه

408Fو انگشتري از طال نيز در دستش بود 407F3.در گردنش بودسياه و سفيد ساخت يمن 

4. 

 اخالق و عادات
، جواني در كنار آن ذات مقدس بوددوران از زمان بچگي تا  لام المؤمنين عايشه

و در دامن آن پيامبر مقدسي سپري نمود   ي طوالني را زير سايه اين دوره  آري عايشه
ل كردن مكـارم و خوبيهـاي اخالقـي    تكميها و زمين او را جهت   خداوند آسمان  كه

 است:  او را چنين توصيف نموده خداوند  كهآن كسي  بود،ده فرستا

                 :4(قلم( 

 ».هستي )يعني صفات پسنديده و افعال حميده(تو داراي خوي سترگ  «
اوج اخـالق    واال و همنشـيني ارجمنـد بـه   ايـن تربيـت   ي  در نتيجـه  ل عايشـه 
 عنـوان   بـه   بودند كـه   جايگاه رفيعي رسيده  و همچنين به بود  دست يازيده  پسنديده

و نهايت گردش صعود معنوي براي انسانيت سـرگردان   آخرين درجه ترقي روحاني
 شود. قلمداد مي  و آشفته

او بسيار فهميده،  ،داراي اخالق بسيار وااليي بود لحضرت عايشه از همين رو
 عبادت گذار و مهربان بود.  ،قانع ،مند سخاوت

                                           
هاي مدينه،  براي آراستن عروسكه اي داشتم  من چنين جامه اهللا  در زمان رسولگويد:  مي  عايشه -1

اب االستعارة للعروس ش ب -كتاب الهبة -(صحيح بخاري بردند. عاريت ميه مردم آن را از من ب
2628.( 

 باب ما يلبس المحرم من الثياب -صحيح بخاري -2
 ي افك ص ... داستان تيمم و واقعه -3
 كتاب اللباس. -صحيح بخاري -4
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باشد كه  در حديث صحيح مي ،باشند پسندي دو مفهوم متضاد هم مي زن و قناعت
 فرمود:  صآنحضرت

؟ قـال:  فقلـن بـم يـا رسـول اهللا» يا معرش النساء تصدقن فإنی اريتكن اكثر اهـل النـار«

 .409F١»تكثرن اللعن و تكفرن العشري«

سان و عبادت كنيد من (در شب معراج) ديدم اكثـر  اي جماعت زنان! نيكي و اح«
 ص؟ پيـامبر  اي رسـول اهللا   خـاطر چـه    زنها پرسيدند: به». اهل دوزخ از شما بودند

ايـد و بـا همسـران و نزديكانتـان      لعن كردن ديگـران عـادت گرفتـه     شما به«فرمود: 
 ».نماييد بدرفتاري مي

  ترين شيوه ويژگي را با كامل دو بودند، اين  فردي نابغه  كه لاما حضرت عايشه
او زنـدگي مشـترك را بـا چـه      قبال نيـز بيـان داشـتيم     كه ، همچنانبودند  كردهجمع 

اما هيچ زماني كوچكترين حرف و شـكايتي  ، رده بودبمشكالت و فقر و فاقه به سر 
قيمـت، زيـورات گرانبهـا، عمـارت بلندمرتبـه،       رد، لبـاس گـران  ياواز زبانش بيرون ن

يذ و رنگارنگ، از اينها هـيچ چيـزي از شـوهرش بـه او نرسـيده بـود و       نعمتهاي لذ
باز  ، امارود آيد و از طرفي ديگر مي ديد كه سيالب خزانه فتوحات از يكطرف مي مي

 .دكر نمي فكر دانبلكه اصالً ب ،كرد هم هيچ وقت از آن طلب نمي
ور دادنـد  رفتم، ايشان دسـت   پيش عايشه صپيامبربعد از وفات  گويد: مسروق مي

ام كه گريه نكـرده   من هيچ زماني سير نخورده غذايي را براي من آوردند و گفت:  كه
آيـد كـه    مـي  مچـرا؟ فرمـود: آن حالـت بـه يـاد      مپرسـيد  گويـد:  مسروق مـي باشم، 

دو  در حالي كه به خدا قسم هـيچ وقتـي او   ،ترك كردندبر آن دنيا را  صآنحضرت
410Fده بوداز گوشت و نان سير نخور مرتبه در روز

2 . 

                                           
كتاب االيمان  -و صحيح مسلم 1462و كتاب الزكاة ش  304كتاب الحيض ش  -صحيح بخاري -1

 .4003كتاب الفتن ش  - ماجهو سنن ابن  885و كتاب صالة العيدين ش  80ش 
 باشد. : اين روايت حسن صحيح مي و گفته 2356كتاب الزهد ش  -سنن ترمذي -2
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و بيشـتر   ناو فرزنـدان مسـلمانا   ،را از فرزندم محروم كرده بود  عايشه خداوند
كرد و كارهاي آرايش و عروسـي   آنها را تعليم و تربيت مي ،داد ها را پرورش مي يتيم

 دادند.  آنها را انجام مي

 زنانكمك  به 
امل از عظمـت ايـن   طور ك  بهاو  ،او را ملكه بارگاه رسالت قرار داده بود خداوند

 ،داد اين فريضه را با نهايت خـوبي انجـام مـي   مسئوليت آگاهي داشتند، از همين رو 
طـرف    ، دست يـاري را بـه  آمدند مي ايشانبه خاطر ضرورتي به خدمت  زنيهرگاه 

 صو مسايلشان را پيش آنحضـرت  نمود و نيازهايشان را برطرف مي  آنها دراز كرده
411Fكردند مطرح مي

1 

 وهراطاعت از ش
و براي بدست آوردن رضايت و مسرت  صدر اطاعت و فرمانبرداري از رسول اهللا

412Fروز كوشا بودو او شب 

مـالل و رنجيـده خـاطري در     ،ي اثـر نـاراحتي  ا اگـر ذره  ،2
 نمـود،  را دچار اضطراب و ناراحتي مي  ، عايشهآمد به نظر مي صآنحضرت ي چهره

ه هـيچ چيـز را از آنهـا دريـغ     كـ  نـد بود صچنان به فكر خويشان رسول اهللايشان 
قسم خورد كه ديگر بـا   ، لذاناراحت شد يك مرتبه از عبداهللا بن زبير ،داشت نمي

درخواسـت    بنا به صخويشان آنحضرت او روبرو نخواهد شد. اما وقتي دوستان و

                                           
 .25935و  25934ش  6/226دليل اين مورد را در مسند امام احمد بن حنبل  -1
ال كردند؟ ؤس  زني در مورد حناء از عايشه  كه  امام احمد گزارش داده  داليل آن آنچه  از جمله -2

و  24905ش  6/117كرد...  پسنديد، ولي بوي آن را تأييد نمي را مي رنگ آن صفرمود: پيامبر
 .25122ش  6/138و  4/58همچنين 
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413Fنكردرا  اين كار ديگر د،سفارش كردن  عبداهللا

ـ 1 هـم   صدوسـتان آنحضـرت   راي. ب
 414F2.كرد هايشان را رد نمي ي از خواستها هيچ حرف و خواسته ،دخيلي احترام قايل بو

 ييپرهيز از غيبت و بدگو
اما در اين دفتر  ،باشد هزاران روايت از او مي ،كرد او هيچ وقت بدگوئي كسي را نمي

از شـود. هـوو را بـد گفـتن      حتي يك كلمه بدگوئي يا توهين بـه كسـي يافتـه نمـي    
رويـي و   او بـا چـه گشـاده   بيـان داشـتيم،    قبال  چنانچهاما  ،باشد خصوصيت زنان مي
كـرد.   هاي هووهايش را بيان و فضايل و مناقب آنها را ذكـر مـي   پيشاني بازي خوبي

  عايشه در مجلس ،حضرت حسان كه در واقعه افك عايشه را سخت اذيت كرده بود
يكمرتبه حضرت حسان آمد  ،داد و با خوشحالي تمام او را جاي مي نمود ميشركت 

 :برايشان خواندذيل را ي  هقصيد و
نُّ بريبةٍ       وتُصبِح غرثَي من حلوم الغوافل  حصانٌ رزانٌ ما تُزَ

شـود، و از خـوردن    هيچ تهمتي متهم نمـي   به و است ربا وقا وپاكدامن و   عفيفه«
 ».كند گناهان اجتناب و پرهيز مي گوشت بي

امـا تـو اينطـور     ،اسـت اين درست  :گفت ،حضرت عايشه وقتي اين شعر را شنيد
 . )اشاره كرد كه او در قضيه تهمت شريك بوده است  اين مسأله  (به 415F3.نيستي

را ماو به شدت   بدگويي حسان پرداختم. اما ديدم كه  به  گويد: نزد عايشه مي  عروه
شـاعران   صاو را بـد نگوئيـد كـه او از طـرف رسـول اهللا     از آن بازداشت و گفت: 

416Fداد مشرك را جواب مي

 لحضـرت عايشـه   ،يك دفعه ذكر شخصي به ميان آمد .4
فـوراً   ،اين را شـنيده  .او مرده است !ام المومنين : ايمردم گفتند بدگويي نمود.او از 

                                           
 3503كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -1
 .7328كتاب االعتصام بالكتاب و السنة ش  -صحيح بخاري -2
 .2488ائل الصحابة شكتاب فض –و صحيح مسلم  4146كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -3
 .3531كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -4
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همه پرسيدند كه همـين حـاال تـو او را خـوب      .براي آن شخص دعاي مغفرت كرد
رسول  :فرمود ؟سبب اين كار چيست !كنيد الن برايش دعاي مغفرت مياگفتي و  نمي
417F».ال تذكروا موتاكم اال باخلري« :فرمودند صاكرم

١ 
 ».دنيي ياد نكنيك  بهگان را جز  مرده«

 خويشتنداري كردن از قبول هدايا
 ترين وقت امكـان،  در نزديك پذيرفت كرد و اگر مي را قبول مي هداياي ديگرانكمتر 

 مده بـود در فتوحات عراق يك جعبه مرواريد بدست آ نمود، پراخت ميرا  عوض آن
تقسـيم  . قيمـت و  همراه اموال غنيمت آن نيز بـه بارگـاه خالفـت فرسـتاده شـد       كه

اگـر شـما اجـازه     :به مردم  گفـت  همه مشكل بود. حضرت عمر رايمرواريدها ب
او را دوسـت   ص، چـون پيـامبر  فرسـتم  دهيد من آن را براي ام المؤمنين عايشه مي

واريد براي حضرت عايشه فرسـتاده  جعبه مر .همه به خوشي اجازه دادند داشت. مي
احسانات  ابن خطاب صبعد از آنحضرت :فرمود ،را باز كرد و ديد وقتي آن ،شد

  در سـال آينـده  گرفتن عطايـاي او  براي مرا  ياخدا كرده است.را در حق من بزرگي 
 .418F2ردانزنده نگه 
 از اطراف مملكـت بـرايش هديـه و تحفـه فرسـتاده     گويد:  مي  دختر طلحه  عايشه

خـود    داشـتم، سـالمندان مـرا نماينـده      نـزد عايشـه    جايگاهي كه  به  ، با توجهشد مي
فرستادند، پـس   نوشتند و هدايا مي مي  كردند و جوانان نيز از شهرها براي من نامه مي
  . عايشـه  رسـيده   ي فـالن اسـت كـه    و هديـه   ! ايـن نامـه   گفتم: اي عمه مي  عايشه  به

                                           
 .1494ش  1/209مسند طيالسي  -1
 .1642امام احمد ش  -و فضائل الصحابة 6725ش  4/9حاكم  -المسترك -2
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ي آنان پاداشي بفرست و  و در برابر هديه  ي آنان جواب بده نامه  گفت: دخترم! به مي
419Fاگر چيزي براي پاداش در دست نداشتيد، بگو تا چيزي بهت بدهم.

1 
، بـه خـدمتش فرسـتاد    را مقداري لبـاس و كمـي پـول نقـد     بن عامر  باري عبداهللا

كـنم، امـا    مأمور گفت: فرزندم! من چيزي را از هيچ كس قبـول نمـي    به لعايشه
  بـه  صرا بياوريد، زيرا سخني از رسـول خـدا   آن مأمور پشت كرد، گفت: آنوقتي 

  فرمود:  يادم آمد كه
 .420F٢»لک  اهللا  ، فانام هو رزق عرضه يا عائشة من اعطاک عطاء بغري مسألة فاقبليه«

را قبول كن، چـون   شما بخشيد، آن  اي عايشه! اگر كسي چيزي را بدون مقابل به«
 ».است  داشته  بر شما عرضه خداوند  آن رزقي است كه

 پرهيز از تعريف و تمجيد
كسـي در  پسـنديد   نمـي   كـه  دوست نداشت هرگـز از خـود تعريـف كنـد، همچنـان     

ي  اجـازه  حضرت ابـن عبـاس    بستر مرگ بود كهدر حضورش از او تعريف كند، 
گفتند: او يكي از هايش  خواهر زاده نداد.  او اجازه  بهحضرت عايشه  ،خواست ورود

گفت: مرا از تعريفات   وارد شود. عايشه  باشد، پس بگذاريد كه هترين فرزندانت ميب
از اعمـال و كـردارش   كه مبادا او بيايد و  ترسيد و تمجيدات او دور سازيد، [زيرا مي

حضرت ابن  . پس وقتياجازه داد او  به  ]، اما آنان چنان اصرار نمودند كهتعريف كند
مـرا از ايـن    !فرمودند: ابن عبـاس   ي او پرداخت. عايشهثناگوي  وارد شد، به عباس

                                           
شمس الحق العظيم آبادي نيز آن را در عون   و عالمه 1118ش  1/382بخاري  -االدب المفرد -1

 است.  نقل از بخاري آورده  به 10/268المعبود شرح سنن ابي داود 
، السنن 3/100هيثمي -، مجمع الزوائد26276ش 6/259و 24524ش 6/77مسند امام احمد -2

 .1823ش 6/184بيهقي  -الكبري
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من دوست داشتم كه من معدوم محـض و نيسـت و نـابود    دور سازيد،   ات بهتعريف
421Fبودم. مي

1 

 عزت نفس
مراقب عزت نفس خود هم بود گـاه گـاهي ايـن     بيني و خودكم با وجود اين تواضع

رسـيد و نسـبت بـه     استغناء و مراقبت در مقابل ديگـران تـا تنـگ مزاجـي هـم مـي      
  كـه  ، بعـد از ايـن  افك ي در واقعهعنوان مثال   به ،ناز محبوبانه داشت صآنحضرت

از   اي كـه  ي او را نازل فرمود، نخستين كلمـه  از باالي هفت آسمان تبرئه خداوند
اي عايشـه! خـدا را سـپاس بگـوي، زيـرا      «فرمود:   كه صادر شد، اين صزبان پيامبر

 تالوت نمود:  چنينو ». ات را اعالم نمود خداوند، برائت و پاكي

                                

                           :11(نور( 

پرداختـه و سـرهم    )المـؤمنين  ام ،دربـاره عائشـه  (كساني كه اين تهمت بزرگ را «
 ،اما گمان مبريد كه اين حادثه برايتان بد است ،گروهي از خود شما هستند ،اند كرده

منافقان كوردل  :چرا كه .و خير شما در آن است(بلكه اين مسأله برايتان خوب است 
و عظمت رنجديـدگان را هويـدا    ،و كرامت بيگناهان را پيدا ،ؤمنان مخلص جدااز م
آناني كـه دسـت بـه چنـين      .آورد لوح را به خود مي برخي از مسلمانان ساده ،كند مي

سـهم خـود را از مسـؤوليت و     ،هر يك به اندازه شركت در اين اتّهام ،اند گناهي زده
ن به گناه كاري كه كـرده اسـت گرفتـار    هر كدام از آنا )مجازات آن خواهد داشت و

بخـش عظيمـي از آن را بـه     )سردسته آنان در اين توطئه بوده و(و كسي كه  ،آيد مي
 ».عذاب بزرگ و مجازات سنگيني دارد ،عهده داشته است

                                           
و همچنين در كتاب تفسير القرآن  3771كتاب المناقب ش  -قسمت نخست آن در صحيح بخاري -1

و مسند امام احمد  6726ش  4/9حاكم  -المستدرك طور كامل در  اما روايت به است.  آمده
 است.  آمده 1905ش  1/220
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تشـكر كـن.    صگويد: مادرم به من گفت: بلند شـو و از رسـول خـدا    مي  عايشه
 كنم. ز خدا، از كسي ديگر، تشكر نميشوم و بج گفتم: بخدا سوگند، بلند نمي

گفـت   شد در قسـم اسـم محمـد را نمـي     اين را هم خوانديد كه وقتي ناراحت مي
پروردگـار    گفت: سـوگند بـه   مي  ، بلكهمحمد)پروردگار به  : سوگندگفت (يعني نمي

422Fابراهيم.

1 
ـ   بايـد    براي محبوب است كـه   ي اينها از باب ناز و كرشمه همه  داناز ايـن نظـر ب

 باشد. نگريم كه معامالت زن و شوهر ميب
كرد و او بر حسب طبيعت  اش خدمت مي خاله  بهاكثراً  حضرت عبداهللا بن زبير

االن  :ابن زبير خسته شده گفت، داد او مي  را بهفياض و سخاوتمندش هميشه چيزي 
از ايـن مطلـع شـده     لحضرت عايشـه  .ديگر حتماً دست او را بايد كوتاه داشت

سـفارش   افـرادي از قـريش   ،كه ديگر با خواهرزاده حـرف نخواهـد زد  قسم خورد 
423Fباالخره او را راضي كردند.  كه به ميان آمدند صكردند و خويشاوندان آنحضرت

2 
و انصـاف   و عـزت نفـس برخـوردار هشـتند،     اسـتغناء از عموماً در انسانهايي كه 

ي را به حد كمال شده نبو اين تربيت اما خداوند ،آيد كم به نظر مي خواهي عدالت
 .شد اخالقي رسانيده بود كه انواع متضاد اخالقي همه در او تطبيق داده مي

گويد: جهت دريافـت    كه  گزارش شده  از عبدالرحمن بن شماسه در صحيح مسلم
هسـتم.  مصـر  اهـل  از رفتم، پرسيد: شما كي هستيد؟ گفتم: مردي   چيزي نزد عايشه

مـا را   :در جواب عرض كرد ؟ه بوده استموقف حاكم شما در جنگ چگون :پرسيد
دهـد و   آيد، اگر شتر كسي بميرد شتر ديگري به او مـي  چيز قابل اعتراض به نظر مي

را تـأمين   ، آناگر الزم باشـد نيز مخارج  ،دهد خادم مي او  ، بهنباشد  نداشته اگر خادم

                                           
كتاب فضائل  -و صحيح مسلم 6078و كتاب االدب ش  5228كتاب النكاح ش  -صحيح بخاري -1

 .2439الصحابة ش 
 3505باب مناقب قريش ش  -صحيح بخاري -2
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 اند، كردهمن با  محمد بن ابي بكر ،كه برادرم اي با وجود بدرفتاري :كند. فرمود مي
 :فرمودند چنين در اين خانه من صرسول اهللا  كهدهم  ميبه شما خبر 

، و من ولی من امر امتی شـيئا  اللهم من ولی من امر امتی شيئا فشق عليهم فاشقق عليه«

424F». فرفق هبم فارفق به

١ 

شد اگـر او بـر امـت    واقع فرماندار و حاكم امت من عنوان   بههر كسي  خداوندا!«
بـا او بـه   تـو نيـز   د ربر او سختي كن و هر كسي به نرمي رفتار ك نيز تو د،كرسختي 

 ».نرمي رفتار كن

 دليريشجاعت و 
شـد و بـه قبرسـتان     شبها به تنهايي بلند مي ،بي نهايت شجاع و دلير بود ل عايشه

آمـد و   ميدان جنگ مـي   به. او دست بدهد  اي به ترس و دلهره  كه ، بدون اينرفت مي
زنـان    همـراه  ،در اضطراب بودند احد وقتي مسلمانان ي در غزوه نمود، ميگي ايستاد 

425Fداد ها را آب مي مشك به دوش گرفته بود و زخمي

در غزوه خندق وقتي مشـركين   .2
يهوديـان   ي خطر حملـه نيز داخل شهر  ازمحاصره كردند و  را مدينه ،از چهار طرف

آمـد و نقشـه    قلعه بيرون مـي از  يخطر  گونه او بدون احساس هيچ ،رفت احتمال مي
426Fكرد. جنگ مسلمين را مالحظه مي

3 
 فرمـود:  ص. پيـامبر اجـازه خواسـت   صدر جنگهـا از آنحضـرت  براي شركت 

 .427F٤»جهادكن احلج«

                                           
ش  2/313و صحيح ابن حبان  1838باب فضيلة االمام العادل و عقوبة الجائز ش  -صحيح مسلم -1

553. 
 2880كتاب الجهاد و السير ش  -صحيح بخاري -2
 7/373شيبة  ابن ابي -و المصنف 6/136هيثمي  -، مجمع الزوائد6/141مسند امام احمدبن حنبل  -3

 .36796ش 
 2875كتاب الجهاد و السير ش  -صحيح بخاري -4
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  ».جهاد زنان است ،حج«
ثبوت و شجاعت دليلي است بر در جنگ جمل به آنصورت نيز آوري لشكر  جمع
  داشت. مي  بر مخالفين خود عرضه  ايشان كهطبيعي 

 سخاوت و بخشش
و گشـاده دسـتي او   ، بخشـش  سخاوت لجوهر ممتاز در اخالق حضرت عايشه

يـك سـخاوتمند در حـق      حامي مستمندان ناميد تا به  او را به  است كه  ، شايستهبود
  بود و از سـرور ضـعيفان و معلـم     مانده پدر  او در اين صفت به  ضعيفان، زيرا كه

هـر   اسما خواهرشحضرت عايشه و بود؛   الگو گرفته شكستگان رفتاري با دل خوش
 .با نهايت كريم النفس و سخاوتمند بودنددو 

و   (عايشـه فرمايد من كسي را نديدم كه از ايـن دو   مي حضرت عبداهللا بن زبير
فـرق ايـن بـود كـه حضـرت       ،تر و صاحب كرم و بخشش بيشتر باشد سخي اسماء)

تقسـيم  را  آورد آن كه مقداري بدسـت مـي   كرد و وقتي عايشه كم كم جمع آوري مي
 428F1.بخشيد را مي كرد و سريع آن انداز نمي كرد، ولي اسماء چيزي را براي فردا پس مي

شما چه  :مردم عرض كردند .گرفت از اينجا و آنجا قرض ميبيشتر اوقات   عايشه
 است:   فرموده ص: پيامبرفرمود ؟نياز به قرض گرفتن داريد

 .»عون  من اهللا  اال كان له  نية فی اداء دينه  ما من عبد كانت له«

                                           
ابوالفرج  -و صفة الصفوة 2/292ذهبي  -النبالءسير اعالم  280ش  1/106بخاري  -الدب المفرد -1

 .2/58بن جوزي 
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هايش   بدهي  در پرداخت خداوند ،قرض را داشته باشدپرداخت هر كسي نيت «
در صـدقه و خيـرات    429F1.جـويم  خدا را مي كمك و ياريمن اين  ».كند كمك مي او  به

 .بخشيد بود به مسائل مي هر چه موجود مي ،انديشيد چنان نمي
جـز   اتفاقـاً آن وقـت   ،فقير آمد كه دو بچه تحت پـرورش او بـود  يك مرتبه زني 

را دو نيم كرد و بين  سائل داد، خرما  را به ، وقتي آنچيزي در خانه نبود اي خرما دانه
مـاجرا   ، از بيرون تشريف آوردند صوقتي آنحضرت ،دنموتقسيم فرزندش هر دو 

 فرمود: ص. پيامبررا عرض كرد
 .430F٢»سرتا من النار  يئا فأحسن اليهن كن لهالبنات ش  من يلی من هذه«

نيكي با او رفتار نمايد، در روز   بگيرد و به  هر كس سرپرستي دختري را بر عهده«
 ».گيرند قيامت براي او همچون سپري در برابر آتش قرار مي

يكدانـه انگـور    ، ايشانچند دانه انگور بود  عايشه در جلوي  كهآمد  مسكينييكبار 
، دهـد  دانه را با حيرت نگاه كرد كه كسي هم يكدانـه مـي   مسكين ،داد كينرا به مس

در ايـن يكدانـه انگـور چقـدر ذره      نظـر شـما    ايد، بـه  گفت: آيا حيرت مانده  عايشه
 فرمايد: مي  داشتند كهاشاره   آيه به اين شاناي 431F3؟است

                  7: (زلزله( 

و (آن را خواهـد ديـد    ،پس هركس به اندازه ذره غباري كـار نيكـو كـرده باشـد     «
 ».)پاداشش را خواهد گرفت

                                           
 -، المستدرك26019ش  6/234و  25037ش  6/131و  24723ش 6/99مسند امام احمد -1

، 10739ش  5/354بيهقي  -، السنن الكبري4/132هيثمي  -، مجمع الزوائد2202ش  2/26حاكم 
 .1524ش  1/214و مسند طيالسي  10740

 .2939ش  7/201و صحيح ابن حبان  132ش  1/59بخاري  -رداالدب المف -2
 9820ش  2/352  شيبه ابن ابي -المصنف ،1811ش  2/997امام مالك  -موطأ -3
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 70مبلغ   را ديدم كهحضرت عايشه گويد:  ميروايت است كه  از حضرت عروه
432Fبود.  زده  وصلهگوشه چادر را   ، در حالي كههزار وجه نقد را در راه خدا صدقه كرد

1 
تا غـروب يـك درهـم پـيش او      ،فرستاد  را براي عايشهدرهم هزار  امير معاويه

كنيـز عـرض    ،اتفاقاً آن روز روزه گرفته بود ،همه را به نيازمندان بخشيد ، زيرانماند
، انـداختي  يمـ  مبه يـاد اگر  :گفت !گذاشتي ميرا افطار چيزي  ي براي تهيهكاش  :كرد

433Fگذاشتم چيزي را كنار مي

2 . 
او  ،در دو كيسه بزرگ برايش فرسـتاد را د هزار يك دفعه مبلغ ص حضرت زبير

شد   كهرا شروع كرد و آن روز هم روزه بود. غروب  اين مبلغ را گذاشته و تقسيم آن
مبلــغ  ناز ايــ !ام المــومنين : اياو عــرض كــرد .بيــاور ي راافطــار :بــه كنيــز گفــت

ن وقـت  آ ،فرمود: االن مالمتم مكـن  د؟بخري را براي ما توانستي مقداري گوشت نمي
434Fچرا بيادم نينداختي

3. 
افطـاري را بـا چيـزي      داد كـه  مساكين را بر خود ترجيح مـي   هميشه لعايشه

وجـود  در خانه به جز يك نان چيـز ديگـري   و روزه بود   كهيك دفعه سپري نمايد، 
 :عرض كـرد  .آن يك نان را به او بده :به كنيزش گفت ،آمد نداشت، مسكيني نزد او
غـروب كـه شـد كمـي غـذاي      . را بـده  فعالً اين :فرمود ؟كني غروب با چه افطار مي

  اين از آن تكـه   از اين بخور كه :به كنيز گفت  ند، عايشهفرستاد را برايمان گوشت بز
435Fنان بهتر است.

4 

                                           
ذهبي  -و سير اعالم النبالء 617ش  1/337هناد  -، الزهد8/67ابن سعد  -الطبقات الكبري -1

2/187. 
 .2/47اصفهاني  ابونعيم -و الحلية 6745ش  4/15حاكم  -المستدرك -2
ذهبي  –، سير اعالم النبالء 2/47ابونعيم اصفهاني  -، الحلية619ش  1/337ي هناد  نوشته -الزهد -3

 .8/67ابن سعد  -و الطبقات الكبري2/187
 3/260بيهقي  –، شعب االيمان 1810ش  2/997ب في الصدقة ێباب الترغ -امام مالك -موطأ -4

 .1286ش  2/8ري منذ -و الترغيب و الترهيب 3482ش 
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دويسـت هـزار     كـه را  منزل مسكوني خود را به اميرمعاويه فروخـت و قيمـت آن  
436Fخرج كرد. راه خدا دردرهم بود در همان مجلس 

1 
او را از هـر كسـي بيشـتر      عايشـه اش بود.  خواهر زاده حضرت عبداهللا بن زبير

او بر حسب طبيعـت فيـاض و   كرد؛  بيشتر با او نيكي مي  داشت و از همه دوست مي
االن ديگـر   :ابن زبير خسته شـده گفـت  ، داد او مي  را بهسخاوتمندش هميشه چيزي 

از ايـن مطلـع شـده قسـم      لحضرت عايشه .حتماً دست او را بايد كوتاه داشت
سـفارش كردنـد و    افرادي از قريش ،خورد كه ديگر با خواهرزاده حرف نخواهد زد

437Fباالخره او را راضي كردند.  كه به ميان آمدند صخويشاوندان آنحضرت

2 

 خشيت الهي رقت قلب و
درحجه  ،افتاد خيلي زود به گريه مي ،بود نرم دل (رقيق القلب) بسيار خداترس و

وقتي كه به علت مشكالت خاص زنانه از اداي بعضي از فرائض حج معذور الوداع 
  و به داد ميدلداري  ايشان را صآنحضرت .اختيار شروع به گريه نمود بي، شد

احرام ببستد،   براي عمره  تنعيم ببرد كه  برادرش عبدالرحمن دستور داد تا او را به
438Fآرام شد.پس 

3  
، پس وقتي چنان متأثر شد كه به گريه افتاد ،كرد ميمورد دجال فكر  باري در

كنيد؟ گفت: اي  مي  نمود، پرسيد: چرا گريه  او را با آن حالت مشاهده صپيامبر
439Fرسول خدا! از دجال ياد نمود

4 . 

                                           
 .47-2/48ابونعيم اصفهاني  -، الحلية8/165ابن سعد  -الطبقات الكبري -1
 3505باب مناقب قريش ش  -صحيح بخاري -2
 .2585و كتاب الجهاد و السير ش  1784باب عمرة التنعيم ش  -كتاب الحج -صحيح بخاري -3
 -، موارد الظمآن6822ش  15/235، صحيح ابن حبان 24511ش  75 /6احمد جلد  امام مسند -4

 .7/338و مجمع الزوائد 1905ش  1/469هيثمي 
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كرد كه  بعضي اشتباهات اجتهادي چنان احساس ندامت مي ازدر بستر مرگ 
 بودم نامتحرك ميدرختي ن بودم و همچو  وجود نيامده  بهي كاش كه من ا گفت: مي
440Fدادم. كردم و وظايف خود را انجام مي تنها تسبيحات مي  كه

1  
به خاطر اصرار مردم مجبور به با ابن زبير حرف نزند، اما   كه باري قسم خورد

باز هم چنان اثر  آزاد نمود، را چهل غالم ،به كفاره آن قسم شكستن قسم خود شد و
كرد كه  افتاد چنان گريه مي هر وقت به ياد آن ميقلبش گذاشته بود كه  عميقي در

441Fشد مي هايش تر گونه

2. 
شروع به گريه  شد در واقعه افك خوانديد كه وقتي از تهمت زدن منافقين باخبر

همچنان جاري بود و اما اشكهاي او  ،هزاران بار دلداري دادند را والدينش او ،نمود
442Fكند مي  جگرش را پاره  د گريهوالدينش احساس كردن  تا آنجا كه شد خشك نمي

3. 
  دو كودك به  نمايد كه داستان زني مسكين را براي ما بازگو مي  اينك عايشه
داشت، پس همراه   بهدو كودك   كه آمد ما باري زني فقير به خانه:  همراهش بوده
به هر بچه يك دانه خرما داد  زن فقير خرما را برايش آوردند،  دانه سه  دستور داد كه

باحسرت به  خوردند و ها خرماهاي خود را بچه ،خودش به دهان گرفت يكي را و
 دو را رد وآنآواز دهان خود بيرون  مادر خرما را ،كردند ميطرف مادرشان نگاه 

گويد:  ميحضرت عايشه  .خودش نخورد به هر كدام يك نصفي داد و نصف كرده و
از چشمانش اشك  متأثر شد و ، همشاهده كرد  را كهمحبت مادر  اين منظر اسفبار و

نيز داستان را   را جويا شد. عايشه  او را چنين ديد، قضيه  كه ص،پيامبرشد ميسرازير 
443Fبراي او تعريف نمود.

4 
 

                                           
 8/74ابن سعد  -الطبقات الكبري -1
 فوق ثالث.  : ال يحل لرجل ان يهجر اخاهباب الهجرة و قول النبي -صحيح بخاري -2
 داستان افك -3
 .1447ش  1/204، مسند طيالسي 7349ش  4/196حاكم  -المستدرك -4
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 عبادت الهي
نمود  و بر نماز سنت و نوافل مواظب مي شد بيشتر اوقات به عبادت الهي مشغول مي

خواند و  نماز چاشت مي كرد، ذكر و تسبيح مشغول مي  خود را به  و هميشه
اگر پدرم از  قبر  خواندم، را مي آن صدر عهد پيامبر  : نمازي را خواندم كهفرمود مي

444Fمن باز دست بر نخواهم داشت. ،و مرا از خواندن اين نماز منع كندبيايد بيرون 

1  
بسا شب تا   گويد: چه ، ميخواند شد و نماز مي بيدار مي صشبها همراه آنحضرت

،  هاي بقره در طي آن شب سوره صماندم، پيامبر پيامبر بيدار مي  همراه  ا بهصبح ر
  بود، از آن به حاوي ترس مي  اي كه نمود، هر آيه آل عمران و نساء را تالوت مي

را از  ، با خوشحالي آن دهنده  جست و با تالوت آيات مژده مي  پناه خداوند
445Fنمود. طلب مي خداوند

2  
چنان پايبند نماز تهجد بود كه اگر اتفاقاً خواب  صضرتبعد از وفات آنح

شد و قبل  صبح زود از خواب بيدار مي ،توانست بيدار بشود رفت و به موقع نمي مي
اش قاسم پرسيد  باري در اين هنگام برادر زاده، كرد از نماز صبح نماز تهجد را ادا مي

نماز بخوانم و االن من شب نتوانستم  :كه عمه جان اين چه نمازي است؟ فرمود
 446F3.را ترك كنم توانم آن نمي

امامت را   كهغالمي بنام ذكوان داشت  داد، مي حدر رمضان اهتمام خاصي به تراوي
447Fخواند گذاشت و مي گرفت و جلويش قرآن را مي به عهده مي

و حضرت عايشه به  4
يشه در گرفت و در بعضي روايات آمده كه هم بيشتر ايام روزه مي كرد. او اقتدا مي

448Fحال روزه بود.

 ،روزه گرفته بود  بر او وارد شد كهروز عرفه  عبدالرحمن درباري  5

                                           
 .25112ش  6/138احمد مسند امام  -1
 .24654ش  6/92مسند امام احمد -2
 1/246سنن دارقطني  -3
 باب امامة العبد و المولي و كابت عائشة يومها عبدها ذكوان من المصحف. -صحيح بخاري -4
 .6/68ابن سعد  -الطبقات الكبري -5
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گرمي و تابش آفتاب چنان شديد بود كه از شدت گرما بر سر و بدن خود آب 
فرمود: وقتي  .افطار كنيد ،در اين گرما روزه الزم نيست :عبدالرحمن گفت ،ديپاش مي

ام كه روزه گرفتن در روز عرفه گناهان  اين را شنيده صكه من از زبان آنحضرت
449Fام را بشكنم؟ كند چگونه من روزه تمام سال را معاف مي

1 
گذشـت كـه در آن سـال او حـج      خيلي كم سالي مي ،بسيار پاي بند اداي حج بود

جهـاد را   خـدا!  رسـول  اي: عـرض كـردم   صگويد: خدمت پيـامبر  مي نكرده باشد.
   فرمود: صاهللا  جهاد نرويم؟ رسولس چرا به پدانيم.  بهترين عمل مي

ورٌ « ُ ربْ جٌّ مَ ادِ حَ هَ لَ اجلِْ نَّ أَفْضَ كُ  ». ال، لَ

 ».حج مقبول است ،بزرگترين جهاد براي شما ،خير«
450Fديگر حج را ترك نكردم صگويد: با شنيدن اين سخن از زبان پيامبر مي  عايشه

2 .
و حضرت عبدالرحمن حضرت عثمان  ،در دوران اخير زندگي خود حضرت عمر

 451F3.بن عوف را همراه ازواج مطهرات به سفر حج روانه كرد
در  صابتدا به خاطر تبعيت از آنحضرت ،در حج مكانهاي اقامت مقرر بود

آنجا   به مردم  كه از اينبعد  ، اماكرد اقامت مي  هآخرين سرحد ميدان عرفه در نمر
گاهي در دامن كوه ثبير  ،زد در اراك خيمه و تر رفته كمي آن طرف، هجوم آوردند

 452F4.كرد اقامت مي
كساني كه همراهش بودند تكبير  فرمود او و تا وقتي كه آن جا قيام مي

خواندند. ابتدا كارش بر اين منوال بود كه بعد از حج در ماه ذي الحجه عمره ادا  مي

                                           
منذري  -الترهيب، الترغيب و 3/189هيثمي  -، مجمع الزوائد25014ش  6/128مسند امام احمد -1

 .1518ش 2/68
 1860باب حج النساء ش  -صحيح بخاري -2
 1860همان ش  -3
 .نقل از عطاء  باب طواف النساء به -صحيح بخاري -4



 

 

290 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

با و كرد  يقيام مو قبل از ماه محرم به جحفه رفته  ترك نمود ورا  بعداً آن ، اماكرد مي
453Fنمود. ديدن هالل محرم نيت عمره مي

1  
افطار  ،كردند گرفت غروب كه مردم از عرفه حركت مي روز عرفه روزه مي

454Fكرد. مي

2 

 زهد حضرت عايشه
گويد:   كه  روايت كرده  مجاهد از موالي عايشه ،كرد از منهيات كوچك هم پرهيز مي

كرد كه  توقف مي ،شنيد ميجلو  ازبود و صداي زنگ را  در راه مي  عايشه اگر گاهي
  رسيد، عجله گوش مي  صدا از عقب به  و در صورتي كه صداي آن به گوشش نرسد

455Fكرد تا صداي زنگ را نشنود. مي

3 
او   بهبه صراحت   ، عايشهكرد در خانه او مستأجري بود كه شطرنج بازي مي

456Fكرد. دواهرا از خانه بيرون خ او ددست بر ندار شهشدار داد كه اگر از كار

4 
شما  :كسي گفت. آن را زد و كشت  آمد كهبيرون   عايشه يكبار ماري از خانه

اگر اين مسلمان : فرمود .اشتباه كردي ممكن است كه اين مار جن مسلماني باشد
وقتي او آمده شما  :آن شخص گفت .آمد هاي امهات المؤمنين نمي بود به حجره مي

آزاد را متأثر شد و به فديه آن يك غالم  ،دشني  كه اين را د.در حال حجاب بودي
  457F5.كرد

                                           
 750باب قطع التلبية ش  -امام مالك -موطأ -1
 .13399ش  3/197شيبة  ابن ابي -و المصنف 1/836امام مالك  -موطأ -2
 25229ش 6/152مسند امام احمد  -3
و 5/239، شعب االيمان10/216بيهقي -، السنن الكبري1274ش 1/435بخاري  -االدب المفرد -4

 .13/178ابن عبدالبر  -التمهيد
و 11/118ابن عبدالبر  -، التمهيد1/317، تفسير قرطبي 419ش 1/485هيثمي  -مجمع الزوائد -5

 .2/49ابونعيم اصفهاني  -الحلية
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 مهرباني و شفقت با غالمان
قط در كفاره يك قسم چهل ف يشاناكرد،  با بردگان بسيار مهرباني مي لعايشه
458Fآزاد كرد. را غالم

459Fرسند. ميشصت و هفت نفر   بهتعداد غالماني كه او آزاد كرده  1

2 
  هشنيد صاز زبان رسول اكرم  كه اين  به  توجه و با ،كنيزي از قبيله تميم پيش او بود

 460F3.را آزاد كردكنيز آن ، كه اين قبيله هم از فرزندان حضرت اسماعيل هستند بود
كنيزي بنام بريره در مدينه بود كه مالك او، وي را مكاتب كرده بود (يعني گفته بود 

مبلغ از مردم پول آزاد هستي) او براي جمع آوري اين ، اگر تو اين مبلغ را بپردازي
طرف خودش  از تمام مبلغ را ،شنيد  كهكرد. حضرت عايشه اين را  جمع مي

461Fآزاد كرد. را او پرداخت نمود و

4 
او كنيزي را  ،مردم گفتند كسي تو را جادو و سحر كرده است ،باري مريض شد

 ايي؟ گفت: بله تا تو زودتر بميري و من آيا تو چنين كاري كرده :و پرسيد صدا كرد
دستور داد او را به آدم بدي بفروشند و با قيمت آن غالمي ديگر خريده و  .آزاد شوم
462Fچنان كه اين كار انجام شد. ،آزاد كنند

 گويا يك نوع تنبيه بود اما چقدر عجيب! 5
 

                                           
 .6075و كتاب االدب ش 3505ب ش كتاب المناق -صحيح بخاري -1
 .4/139صنعاني  -سبل السالم -2
 .2543كتاب العتق ش  -صحيح بخاري -3
، 1504كتاب العتق ش -، صحيح مسلم2565و  2564و  2563كتاب العتق ش  -صحيح بخاري -4

 .1519كتاب العتق ش  -امام مالك -و موطأ 3929كتاب العتق ش -داود سنن ابي
ش  4/140، سنن دارقطني 8/137بيهقي  -، السنن الكبري7516ش  4/244حاكم  -المستدرك -5

 .162ش 1/68بخاري  -و االدب المفرد 24172ش 6/40، مسند امام احمد53
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 ء بر حسب منزلت آنهاكمك به فقرا
قه اگر فردي از آدمهاي طب ،به فقرا و مستمندان بايد بر حسب مقام آنها كمك كرد

اما اگر او انسان اصيل و  ،پايين پيش شما آمد بر آوردن نياز او عالج مشكل او است
محترمي باشد در ضمن كمك، مستحق قدري عزت و تعظيم است. حضرت عايشه 

 ،اي نان داد باري يك سائل معمولي آمد او را تكه ،اين نكته را هميشه مد نظر داشت
  كهشد  و ظاهرش مناسب بود و معلوم ميبعد از آن فردي آمد كه لباس و او رفت 

مردم  ،او را نشانده و به او غذا داد و با او خداحافظي كرد ،فردي محترم است
فرمود: ارشاد  د؟با اين دو نفر چرا دو نوع برخورد مختلف كردي :عرض كردند

 فرمود: است كه صآنحضرت
 463F١.»انزلوا الناس منازهلم«

 »كنيدبا مردم بر حسب مقام آنها رفتار «

 حجاباهميت به 
بعد از نزول آيه حجاب،  ،داد كرد و به آن اهميت مي حجاب را خيلي رعايت مي

464Fحجاب موكداً فرض شده بود.

آموزان مخصوص  و هرگاه يكي از دانش 2
هايش  خواهر يا خواهرزادهيكي از خويشانش اعم از  شود، به خواست، بر او وارد مي

انجام  صاستناد حديثي از پيامبر  را به اين ،نداو شير بده  به  داد كه دستور مي
465Fداد مي

شد. و از آنها  و به اين صورت خاله يا مادربزرگ رضاعي آنها شمرده مي ؛3
466Fكرد حجاب نمي

467Fو اگر نه هميشه در ميان او و طالب پرده بود. 4

يكبار در هنگام  1

                                           
 باب تنزيل الناس منازلهم. 4842كتاب االدب ش  -داود نن ابيس -1
 داستان افك. -صحيح بخاري -2
و مسند امام  2061كتاب النكاح ش -داود ، سنن ابي1453كتاب الرضاع ش -صحيح امام مسلم -3

 .6/276احمد 
 .كردند بقيه امهات المؤمنين چنين عمل نميو باشد  حضرت عايشه مي مخصوصاين مسئله  -4
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 .هيماسود را بوسه د برويم تا حجر !ام المؤمنين ند: ايحج چند زن عرض كرد
468Fازدحام مردان بيايم. ميان  بهتوانم  من نمي ،توانيد برويد شما مي :فرمود

2  
469Fرفت. ميطواف   بهشد  شد وقتي كعبه از مردان خالي مي هرگاه موقع طواف مي

از  3
 زد. اش نقاب مي شود كه در حالت طواف هم بر چهره يك روايت چنين معلوم مي

ات اين مبلغ ادا  هر وقت از پول فديه :گفت ه اوب  ، عايشهغالمي را مكاتب كرده بود
470Fتوانم جلوي تو بيايم  نمي ، ديگرشود

4. 
 ،رسيد ميبه خدمت حضرت عايشه  ، اما وقتينابينا بودفردي اسحاق تابعي 

 من ،حجاب كردن از من الزم نيست :او گفت ،كرد ميحضرت عايشه از او حجاب 
471Fبينم را ميو بيني اما من ت تو مرا نمي :فرمود  عايشه !بينم تو را نمي  كه

5. 
ها در شريعت الزم قرار داده نشده است اما نهايت احتياط را ببينيد  حجاب از مرده

 شد.  حجره خود نميوارد كه او بعد از دفن شدن حضرت عمر بدون حجاب 
و پدرم در آن دفن  صپيامبر  شدم كه اي مي گويد: من بدون حجاب وارد غرفه مي
در آن  عمر  كه فتم: اينها شوهرم و پدرم هستند، اما بعد از اينگ بودند و مي  شده

 شدم، زيرا از عمر نمي  خدا سوگند جز با حجابي كامل وارد آن غرفه  دفن شد، به
472Fكردم. حيا مي

6 

                                                                                                      
 .1618كتاب الحج ش  -صحيح بخاري -1
 همان -2
 24905ش  6/117همان و همچنين مسند امام احمد  -3
 .5/275هيثمي  -جمع الزوائد، م24592ش 6/85مسند امام احمد بن حنبل  -4
 8/69ابن سعد  -الطبقات الكبري -5
 .6721ش  4/8حاكم  -مستدرك -6





   

 

295 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

 فصل دوم
 ل عايشهفضيلت  

 فرمودند:  صدر صحيح مسلم كتاب الفضائل آمده است كه آنحضرت
 . 473F١»هلا كتاب اهللا....  و اهل بيتيانا تارك فيكم الثقلني او «

. »م رايكي كتاب اهللا و دومي اهل بيـت  :گذارم من در ميان شما دو چيز مهم را مي«
نياز  مقصد اين است كه گر چه كتاب اهللا با سهولت بيانش از هرگونه نمونه عملي بي

ـ   ،است اهللا  اباما باز هم در دنيا ما نياز به چنين اشخاصي داريم كه اسرار و رمـوز كت
ص بعد از آنحضـرت  ؛بيان كنند ،را بتوانند را حل نموده و تفسير علمي و عملي آن

جستجو كرد. منظور از اهل  صهايي را بايد در اهل بيت آنحضرت چنين شخصيت
 .احزاب بيان كرده است ي هاي سوره بيت همان است كه خداوند در آيه

و فرصـت   نسـبت بـه حضـرت عايشـه     صآنحضـرت بيش از حد قدر شناسي 
آموزي كه براي حضـرت عايشـه ميسـر بـود و آن جـوهر       صحبت و همراهي و علم

و قابـل    هبر هيچ كس پوشيد ،به او عطاء كرده بود كه خداوند يفطري و صالحيت
انكار نيست كه حضرت عايشه در اهل بيت نبـوي رتبـه و درجـه خاصـي داشـت،      

اهللا و مفسر سـنت رسـول اهللا و   تواند ترجمان كتاب  بنابراين بهتر از او چه كسي مي
 ؟معلم احكام اسالمي باشد
  اين فرصت براي عايشـه اما  ،ديدند را مي صپيامبر  از خانهمردم فقط در بيرون 

زبان وحي كـه   ،بنابراين ديد. را مي صپيامبر  و بيرون از خانه  خانهدر   فراهم بود كه
 :  تهبيان داشنموده است كه حقي فيصله » ما ينطق عن الهوي«

                                           
 .2408كتاب فضائل الصحابة ش -صحيح مسلم -1
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474F».فضل عايشه عيل النساء كفضل الثريد عيل سائر الطعام«

همانا برتري عايشه بر سـاير  «  ١
 ». زنان مانند برتري تريد (ناني كه در آبگوشت، خرد شده باشد) بر ساير غذاهاست

، مژده داده شده بـود  صآمدن عايشه به حرم نبوي در خواب به خود آنحضرت
، أُ « گفت: مي  عايشه  به صپيامبر يـرٍ رِ نْ حَ قَـةٍ مِـ َ نَّـكِ يفِ رسَ  أَ ، أَرَ ِ تَنيْ رَّ يتُكِ يفِ املَْنَامِ مَ رِ

نْـدِ اهللاَِّ  نْ عِ ا مِـ ذَ : إِنْ يَـكُ هَـ ، فَـأَقُولُ نْـتِ يَ أَ ا هِـ إِذَ ا، فَ نْهَ فْ عَ شِ اكْ أَتُكَ فَ رَ هِ امْ ذِ : هَ ولُ قُ يَ وَ

هِ  ضِ مْ گفـت: ايـن،    يدوبار تو را در لباس ابريشمي، خـواب ديـدم. و شخصـي مـ    « .475F٢»يُ

گفـتم:   ديدم كه تو هستي. با خـود مـي   همسر توست. چادرش را كنار بزن. ناگهان، مي
 ».پوشاند ي عمل مي اگر خواب از جانب خدا باشد،. به آن، جامه

به جز در رختخواب عايشه در رختخواب بقيه امهات المؤمنين وحي نازل نشـده  
476Fاست.

روايـت اسـت كـه     لعايشهاز  .دفرستا ميجبرئيل امين به آستانه او سالم  3
». به او گفت: اي عايشه! اين، جبريل است و بـه تـو سـالم مـي دهـد      صنبي اكرم

عايشه گفت: سالم و رحمت و بركات خداوند بر او باد. تـو (اي پيـامبر) مـي بينـي     
477Fبينم آنچه را كه من نمي

سـر  جبرئيـل امـين) را بـا چشـمان     (دو بار نـاموس اكبـر    .4
هت ناشناخته عالم ملكوت به عفـت و عصـمت او شـهادت    مشاهده كرد. صداي ج

                                           
و  2431فضل عائشة ش  -، و صحيح مسلم3770و  3769فضل عائشة ش  -صحيح بخاري -1

 .3887و  1834و سنن ترمذي ش  7115و  7113ش 16/50، صحيح ابن حبان 2446
و سنن  2438كتاب فضائل الصحابة ش  -، صحيح مسلم3895كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -2

 .3880كتاب المناقب ش  -ترمذي
 -و سنن نسائي 3879كتاب المناقب ش  -، سنن ترمذي3775كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -3

 .3950و 3949كتاب عشرة النساء ش 
، 6253كتاب االستئذان ش و 6201، كتاب االدب 3768لمناقب ش كتاب ا -صحيح بخاري -4

كتاب االستئذان واالداب ش  -سنن ترمذيو 2447كتاب فضائل الصحابة ش  -لمصحيح مس
2693. 
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 صالهام صادق نبوي مژده داد كه در آخـرت از زنـان برگزيـده آنحضـرت    و داده، 
  478F1.خواهد بود

گويم كـه خداونـد    اما واقعيت را مي ،كنم من تكبر نمي :فرمود حضرت عايشه مي
فرشـته   ،وابدر خـ  :نُه چيز به من داده كه در دنيا بـه كسـي ديگـر نبخشـيده اسـت     

مـرا   صوقتي من هفت ساله بـودم آنحضـرت   ،صورت مرا به پيامبر نشان داده بود
زن  هـيچ اش برد، غير از مـن   عقد كرد، وقتي سن من به نُه سالگي رسيد مرا به خانه

وقتي در رختخـواب مـن بـود بـاز هـم       صنكاح نكرده بود، آنحضرترا ايي  باكره
بودم، آياتي در مـورد   صكس آنحضرت ترين محبوبشد، من  وحي بر او نازل مي

جبرئيـل  خاطر آن هالك گردند، مـن    نزديك بود، امت اسالمي به  من نازل شدند كه
پيـامبر روي سـينه مـن در    ، است  غير از من كسي او را نديده  كه را با چشمانم ديدم

479Fخانه من و در شب نوبت من درگذشت.

2  

                                           
 6729ش  4/11حاكم  -المستدرك -1
 -، مجمع الزوائد32278ش  6/389شيبة  ابن ابي -، المصنف6730ش  4/11حاكم  -المستدرك -2

 .932ش  1/209امام ابويوسف  -و كتاب اآلثار 2/191ذهبي  -الم النبالء، سير اع9/241هيثمي 
جبرئيل «ام:  گفت: به ده چيز بر ديگران برتري داده شده مي  عايشه  كه  در روايت ابن سعد آمده  كه چنان

اي جز من  آورد تا او را نگاه كند. با دوشيزه صعكسم را در كف دست خود نزد پيامبر خدا
ه است. هيچ زني به جز من پدر و مادرش مهاجر نيستند. خداوند برائتم را از فراز ازدواج ننمود

شد. من و او از يك  با من بود، وحي بر او نازل مي صآسمان نازل كرده است. زماني كه پيامبر
خواند. پيامبر روي سينه  كرديم. در حالي كه من جلوي او دراز كشيده بودم، نماز مي ظرف غسل مي

 ».نه من و در شب نوبت من درگذشت و سرانجام در خانه من به خاك سپرده شدمن در خا
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 فصل سوم
  ل جايگاه علمي عايشه

 پيشگفتار
در تيـز فهمـي،     بلكـه  علمي نه تنها بـر عمـوم زنـان،   جايگاه رت عايشه از نظر حض

هيچ يك از زنان و   قدرت تحصيل و ذكاوت و زرنگي جز تعدادي از بزرگان صحابه
تنهـا در فهـم     دانش عايشـه   رسيد؛ گفتني است كه پاي او نمي  مردان معاصر خود به

  گويد: مي ي اشعريابوموس شد، اينك نمي  كلمات و عبارات خالصه
عايشة اال وجدنا عنـدها منـه   حديث قط، فسألنا عنه ما اشكل علينا اصحاب حممد«

براي ما اصحاب هيچ مشكلي پـيش نيامـده كـه مـا در مـورد آن از عايشـه       « .480F١»علامً 

 . »ما نرسيده باشددست پرسيده باشيم و معلوماتي به 
و در آغـوش بزرگـان   د پيشـواي تـابعين بـو     امام محمد بـن شـهاب زهـري كـه    

تـر بـود، زيـرا بزرگـان      آگاه  از همه  گويد: عايشه پرورش يافت، چنين مي  صحابه
481Fكردند. ال مياز او سؤ اصحاب

2 
 ،عطاء بن ابي الرباح تابعي كه به شاگردي بسياري از صحابه مشـرف شـده بـود   

هتـرين رأي و  تر و در بين تـوده مـردم ب   تر، از همه عالم گويد: عايشه از همه فقيه مي
482Fفكر را داشت

3 . 

                                           
 .3883باب فضل عائشة ش  -سنن ترمذي -1
 .2/374ابن سعد  -الطبقات الكبري -2
، تهذيب 2/200و  2/185ذهبي  –، سير اعالم النبالء 6748ش  4/15حاكم  -المستدرك -3

 .4/1883ابن عبدالبر  -ابو االستيع 12/463ابن حجر عسقالني  -التهذيب
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گويد:  مي ،بود يفرزند حضرت عبدالرحمن بن عوف كه او نيز تابعي جليل القدر
و ال افقه يف رأي ان احتيج ايل رأيه و ال اعلم باية فيام  صو ما رأيت اعلم بسنن رسول اهللا«

  .483F١»انزلت و ال فريضة من عايشه

و در رأي  صرسـول اكـرم    هـاي  ام كه معرفت او در سـنت  من كسي را نديده«
 شأن نـزول آيـات و   در و تر او فقيه از و تر باشد (اگر نياز به آن باشد) از عايشه عالم

  ».ام فرائض (ميراث) از عايشه بزرگتر كسي را نديده آگاهي از در
 ؟در بين مردم بزرگترين عالم چه كسي است :پرسيد زياداز  روزي امير معاويه

دهـم كـه    قسـم مـي  را من تـو   :معاويه گفت !امير المؤمنيناو گفت: شما هستيد اي 
484Fگفت: اگر چنين است؛ پس عايشه. .راست بگويي

2 
تر از عايشـه ام   من كسي را عالم :گويد عروه بن زبير مي صاكرمحواري رسول 

485Fام شعر و طب نديده، علم ،المؤمنين به حالل و حرام

3 . 
فرائض (ميراث)، حـالل و   ،ر قرآند: اند در روايتي ديگر اين الفاظ اين طور آمده

486Fام تر از عايشه كسي را نديده طب، تاريخ و نسب عرب عالم ،شاعري ،حرام، فقه

4 . 
آيا  :پرسيد ،حضرت عايشه بود ي شخصي از تابعي مسروق كه بيشتر تربيت يافته

والـذي نفيسـ بيـده لقـد «دانست؟ جواب داد:  ام المؤمنين فن فرائض (ميراث) را مي

 .487F٥»يسئلوهنا عن الفرائض صه اصحاب رسول اهللارأيت مشيخ

                                           
 .2/375ابن سعد  -الطبقات الكبري -1
 .6747ش  4/15حاكم  -المستدرك -2
 .6733ش  4/12حاكم  -المستدرك -3
 .2/32ابوالفرج ابن خوزي  -و صفة الصفوة 2/49ابونعيم اصفهاني  -حلية الوالياء -4
هيثمي  -الزوائد، مجمع 2859ش  2/442، سنن دارمي 6736ش  4/12حاكم -المستدرك -5

، 31037ش  6/239 شيبه ابن ابي -، المصنف287ش  1/118خراساني  -، كتاب السنن9/242
 .23/181طبراني  -المعجم الكبير
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ام كه در مورد مسائل  را ديده صبله قسم به خدا من اصحاب بزرگ رسول اهللا«
 . »پرسيدند فرائض (ميراث) از او مي

كردند،  دنبال ميرا گرچه بقيه ازواج مطهرات هم  فريضه حفظ حديث و اشاعه آن
بود،   بدان دست يافته ل عايشه  ودند كهب  جايگاهي نرسيده  اما هيچ يك از آنان به

  كـرده از احاديـث نبـوي را حفـظ     بسياريازواج مطهرات  گويد: مي محمود بن لبيد
زهـري   محمد بن شهاب امام 488F1.محضرت عايشه و ام سلمه ي اما نه به اندازه ،بودند

علـم   ،رات يـك جـا جمـع شـود    هـ اگر علم تمام مردم و ازواج مط :دهد شهادت مي
489Fشه از همه بيشتر خواهد بودحضرت عاي

2 . 
خـذوا شـطر « :انـد  بعضي از محدثين اين حديث را در فضيلت عايشه نقل كـرده 

 .490F٣»دينكم عن محرياء

 . »نصف دين خود را از حميرا ياد بگيريد«
بـا تغييـر الفـاظ     »فردوسالمسند «ديلمي در و  »ةنهايال«اين حديث را ابن اثير در 

لفظاً سندش ثابـت نيسـت و در شـمار موضـوعات       ، گفتني است كهذكر كرده است
 تواند در صحت آن شك كند.  اما باز هم از نظر معني كسي نمي ،است

 تهادعلم و اج
علم و اجتهاد آن باب از سيرت عايشه است كه در آن نه تنها در ميان زنـان بلكـه از   

 .آيد مردان هم آشكارا ممتاز به نظر مي

                                           
 .2/375ابن سعد  -الطبقات الكبري -1
 .2/199ذهبي  -و سير اعالم النبالء 6734ش  2/12حاكم  -المستدرك -2
است. و محمد بن   نشده  : اصلي براي آن شناخته تهو گف121ش  1/98مال علي قاري -المصنوع -3

 1/61ابن قيم  -و  المنار المنيف1/51است، نقد المنقول   شده  : دروغي ساخته بكر گفته
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احكام درجـه او چنـان بلنـد اسـت كـه      باط استنفقه و  ،سنت ،كتاب شناخت در
هميشه در رديف و با اشخاصي چون حضرت عمر فاروق، علي مرتضي، عبداهللا بن 

 .شود از او نام برده مي مسعود و عبداهللا بن عباس
و تفسير، تأويـل و  كتاب اهللا  در شناخت  ذكر جايگاه عايشه  بهرا  فصلاين  اينك

 .كنيم آغاز ميعلوم تفسير در   آراء و نظرات ارزشمند عايشه

 قرآن مجيد آگاهي از: خستمبحث ن
حضـرت عايشـه در    ،سـال نـازل شـده اسـت     23دانند قرآن مجيد در طـي   همه مي

 صسـالگي بـه خانـه آنحضـرت     9در سن و چهاردهمين سال بعثت يا نزول قرآن 
تقريبـاً ده سـال بيشـتر     صبه ايـن خـاطر، مـدت زنـدگي او بـا آنحضـرت       ،آمدند

شود كه نزول بيش از نصف قرآن از زمان فكر و هوش  ثابت مي رو . از اينباشد مين
اما فكر و نبوغش اين زمان را كـه عمومـاً بـا غفلـت و      ؛ابتدائي او جلوتر بوده است

  كـه  ايـن   ويـژه   بـه سهل و ارزان به هدر نـداده اسـت.    ،گذرد گانه مي بازيگوشي بچه
491Fآورد. تشريف مي صديق هر روز بدون استثناء به خانه حضرت صآنحضرت

و  1
نشست و  اش مسجدي درست كرده بود و در آن مي در خانه حضرت صديق اكبر

امكان ندارد كه در چنين مواقعي  492F2.كرد تالوت ميرا با نهايت خضوع و خشوع قرآن 
 .استفاده نكرده باشد ،حافظه فوق العاده عايشه

كردم كه ايـن آيـه در    من كودكي خردسال بودم و بازي مي :فرمود ميل عايشه 

  نازل شد:  مكه بر محمد               ):46قمر( 

 .493F3»تر است تر و تلخ بلكه ميعادگاهشان، قيامت است و مصيبت قيامت، عظيم«

                                           
گويد: از زماني كه به خاطر دارم، پدر و مادرم، مسلمان بودند. و هر روز،  مي ؛عنها  اهللا  عايشه رضي -1

 )3906كتاب المناقب ش  -آمد.(صحيح بخاري ينزد ما م  صصبح و شب، رسول اهللا
 476كتاب الصالة ش  -صحيح بخاري -2
 .4993و كتاب فضائل القرآن ش  4876كتاب التفسير ش  -صحيح بخاري -3



   

 

303 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

 ،حضرت عايشه تا سيزده سالگي مقدار زيادي از قرآن را به خـاطر نسـپرده بـود   
مـن در آن  « نمايـد:  و در موقع رويداد افك چنين تصـريح مـي   كند خودش اقرار مي

امـا بعلـت نبـوغ عقلـي و     . 494F1»وقت دختري كم سن بودم كه زياد قرآن نخوانده بودم
 نمود. قرآني استدالل مي هاي آيه  از آن برخوردار بودند، به  اي كه حافظه قوي

حضـرت   ،مدون نشده بود قرآن به صورت يك كتاب صتا دم وفات آنحضرت
در اين اثناء بقيه اصـحاب هـر   ، ابوبكر در زمان خودش آن را روي كاغذ مرتب كرد

در آن فقط در تقـديم و    كه ترتيب داده بودند ي رايك براي تالوت روزانه خود قرآن
فـن كتابـت را   و  غالم حضرت عايشه بود  كهابو يونس  ،ها اختالف بود تأخير سوره

495Fبرايش بنويسد را تا قرآنيگرفت حضرت عايشه دستور  جانب، از دانست مي

2. 
  واقـع شـده  عراق  بيشتر اختالف قرائت در عراق،  بهها  به خاطر رفت وآمد عجم

درخواسـت كـرد كـه ام     شخصي از عراق براي مالقات حضرت عايشه آمـد و  .بود
 :فـت گ .پرسـيد  نشان بدهيد. حضرت عايشه علـتش را  المؤمنين به من قرآن خود را

طبـق قـرآن    خواهم قرآن خـود را  مي ،خوانند مردم ما هنوز قرآن را بدون ترتيب مي
قرآن خـود  سپس  ،ها اشكالي ندارد پيش بودن سوره فرمود: پس و .شما مرتب بكنم
496Fبنويسند.  كه براي او خواند و دستور داد ابتداي هر سوره را را بيرون آورده و

3 
خـودش از   ،ي برايش مبهم بودا طلب هر آيهمهرگاه اين بود كه  بر  عايشه عادت
هاي زيـادي   مورد آيه در، احاديث صحيح چنان كه در ،كرد سؤال مي صآنحضرت

از طرف خـدا بـه امهـات المـؤمنين     زيرا  ذكر شده است. صسؤال او از آنحضرت
 است:حكم داده شده چنين 

                                           
 .4750و  4141، 2661داستان افك ش  -صحيح بخاري -1
 .24492ش  6/73و مسند احمد  629صحيح مسلم ش  -2
 رآنباب تأليف الق -صحيح بخاري -3
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    را كه در  )پيغمبر(انگيز  و آيات خدا و سخنان حكمت« ).34:(احزاب

گمان خداوند  بي .ياد كنيد )بياموزيد و براي ديگران(شود  منازل شما خوانده مي
 ».دقيق و آگاه است

و آن نيز جز  بودو ضروري  الزم امري صبر همسران پيامبردستور  عمل به اين
نمـاز تهجـد    در صآنحضـرت  رسـيد.  كمـال نمـي    با شناخت معاني قرآن كريم به

 تـدبر  فكـر و  نهايت خشـوع و  اب را ، آل عمران و نساء) (بقره هاي بزرگ قرآن سوره
 497F1.بـود  مـي  صدر آن نمازها پشت آنحضرتهم حضرت عايشه و فرمود  تالوت مي

زنـان صـورت    يـك از ديگـر   بسـتر هـيچ   عايشه دررختخواب در  نزول قرآن به جز
498Fاست نگرفته

 .شـنيد  مـي  شـد ابتـدا او صـدايش را    هنگامي كه قـرآن نـازل مـي    در .2
 499F3.بودم صنازل شدند من پيش آنحضرت سوره نساء وقتي سوره بقره و :فرمايد مي

 مواقع اينطور بود كه حضرت عايشه به طـرز قرائـت،   غرض اينكه اين اسباب و
 هـاي قـرآن مجيـد كـامالً     طريقه استنباط يكايك آيه محل استدالل و محمل معنوي،
عـالوه بـر    كـرد.  در جواب مسئله ابتدا به قرآن رجـوع مـي   او عموماً ،آگاهي داشت

 بودنـد و  كه جلوي چشـم او  صاخالق آنحضرت زندگي و احكام، فقه و عقايد و
 كرد.  ذكر مي را آن كريمباز هم به استناد قرآن  ،خبر هستند متعلق به تاريخ و

كمي از اخـالق   !ام المؤمنيناي  ند:عرض كرد وباري چند نفر به زيارتش آمدند 
ـ  نمي را قرآن شمامگر ، چطور فرمود: بفرما.بيان  را براي ما صرسول اكرم  د؟خواني

                                           
 .24653ش 6/92مسند امام احمد بن حنبل  -1
 باب تأليف القرآن. –صحيح بخاري  -2
 همان -3



   

 

305 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

به  صعبادت شبانه آنحضرت :بعد پرسيد قرآن بود. پا تا سر صاخالق آنحضرت
 500F1.داي مزمل را نخوانده ي گر شما سورهچطور م فرمود: چه طريقي بود.

هـاي قـرآن اسـتناد     او همچنان به آيـه  ،احكام استدالل و، استنباط ،فقه ،عقايد در
شـود كـه    مشـخص مـي   ،خواهد آمد هاي مختلف كه بعداً تحت عنوان در كرد و مي

  رسيد. لب مطلب مي چشم تيز بين او به مغز سخن و چطور ديد وسيع و
، كم به طريق صحيح از صحابه روايت شده اسـت  بسيارجيد قرآن م آيات تفسير

اما بيشـتر آن   ،مربوط به تفسير استاي از آن  قسمت عمده  كهجامع صحيح بخاري 
، در يا طبق عادت خـودش  نمايد، حل مي تابعين است كه لغات را  ، متعلق بهروايات

ناسبتي بـه آيـه   ات مختلفي با كوچكترين ميواقع نقل داستان و  ضمن تفسير آيات به
  كـه ترمذي هـم  » السنن« در ،حقيقت حصه تفسير خيلي كم است در است،  پرداخته

 است:  قابل مالحظه  باشد، ما از دو جنبه ميتفسير حاوي كتابي بزرگ از 
 است.  ننموده  صحت اسانيد توجه  جز اندكي به -1
 شود. مي  كمي ديده  بسيار به  معني واقعي كلمه  تفسير به -2

جمـع   آخر صحيح خود با نهايت احتياط قسمت تفسير خـالص را  لم درامام مس
مرويـات حضـرت ابـن     ازچه هست بيشتر آن ولي ،اما آن خيلي مختصر است ،كرده

هاي تفسيري حضـرت عايشـه    به هر حال روايت ،باشند حضرت عايشه مي عباس و
هـاي خاصـي    كتـه كنيم كـه در آن ن  هايي اكتفا مي تفسير آيه  بهاما ما فقط  ،كم نيستند

 است.  بدان پرداخته  وجود دارد و حضرت عايشه
در قرآن مجيد آيه زير . از اعمال حج يكي دويدن در ميان صفا و مروه است -1

  :متعلق به آن است

                                           
، صحيح ابن 1127ش  2/171  ، صحيح ابن خزيمه746، صحيح مسلم ش 1342سنن ابوداود ش  -1

 .4588ش  3/29بيهقي  -و السنن الكبري 2551ش  6/292حبان 
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       و هفت بار سعي ميان (صفا و مروه  )دو كوه(گمان  بي« )158: (بقره

 )خواهد فريضه مي(پس هر كه  .خدا و عبادات اهللا هستند )دين(هاي  از نشانه )آن دو
بر او گناهي نخواهد بود كه آن دو  ،يا عمره را به جاي آورد )الحرام اهللا(حج بيت 

هر كه به  .)و سعي ميان صفا و مروه را به جاي آورد(طواف كند را بارها  )كوه(
 ».دلخواه كار نيكي را انجام دهد

  ي  هآي ي هدربار  عايشهاز گويد: مي عروه بن زبير           

وه را ، اگر كسي، سعي بين صفا و مر بخدا سوگند طبق اين آيه: مگفت ال كردم وسؤ
 برايش گناهي نيست. انجام ندهد،

اگر اينطور كه شما  .سخن بدي بزبان آوردي !فرمود: اي خواهرزاده لعايشه
ِامَ «فرمود:  مي بود، خداوند تفسير كرديد، مي فَ هبِ تَطَوَّ يْهِ أَنْ ال يَ لَ نَاحَ عَ ولي آيه  ».ال جُ

رند، براي بت منات كه فوق، درمورد انصار نازل شد. آنها قبل از اينكه اسالم بياو
بست، سعي  بستند. و كسي كه احرام مي كردند، احرام مي در مشلل آن را عبادت مي

 صدانست. هنگامي كه مسلمان شدند، از رسول خدا بين صفا و مروه را گناه مي
در اين مورد، پرسيدند و گفتند: اي رسول خدا! ما سعي بين صفا و مروه را گناه 

  اين آيه را نازل فرمود:  آنها، خداونددانستيم. در پاسخ  مي      

     .. هاي خدا هستند. پس هر كس كه حج يا عمره  همانا صفا و مروه از نشانه

گويد:  مي لنمايد، بر او گناهي نيست كه بين صفا و مروه، سعي نمايد. عايشه
صفا و مروه را فرض گردانيد. پس هيچ كس، با عمل خود، سعي بين  صرسول خدا

501Fرا ترك نمايد حق ندارد آن

1. 

                                           
، سنن 1277كتاب الحج ش  -امام مسلم، صحيح 1643كتاب الحج ش  –صحيح بخاري  -1

 .2968كتاب مناسك الحج ش  -و سنن نسائي 2965كتاب تفسير القرآن ش  -ترمذي
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مطلـع    كـه از اين گفتار حضرت عايشـه   ،ابوبكر بن عبدالرحمن يك محدث بود
اين گفتار حضرت عايشه يـك مشـكل و گـره     زيراگويند، گفت: اين را علم مي ،شد

 مهم اصول تفسير را باز كرد. 
بايد مد نظـر داشـت كـه طبـق محـاوره عـرب        در هر تفسير هميشه اين اصل را

ي كه از الفاظ متبادر است همـان را بايـد مقصـود قـرآن دانسـت و اگـر نـه        ا ينمعا
كـه معنـي    كـرد  طور بيان مي نآعبارت را  خداوند ،همچنان كه ام المؤمنين فرمود
 شد.  غير متبادر و مخفي واضح مي

  :آيه هستاين در قرآن مجيد  -2              

         :ياري ما را دور از  !اي پيغمبر(« )110(يوسف

پيش از اين  .ياري ما به شما نزديك و پيروزيتان حتمي است .خويشتن مدان
اند و دشمنان حق و  اند و به دعوت خود ادامه داده پيغمبران متعددي آمده

تا آنجا كه  )اند قيقت هم به مبارزه خاسته و مقاومت و مخالفت نمودهح
نااميد گشته و گمان  )از ايمان آوردن كافران و پيروزي خود(پيغمبران 

و تنهاي تنها (اند  تكذيب شده )از سوي پيروان اندك خويش هم(اند كه  برده
لطف و فضل  و(در اين هنگام ياري ما به سراغ ايشان آمده است  .)اند مانده

 ».)ما آنان را در برگرفته است
ده شده دا(دروغ گفته شدند) يعني با آنها وعده دروغين  »ذبواكُ«: آيا عروه پرسيد

 شـدند.   گفت: آنها تكـذيب كـرده    ؟ عايشه(آنها تكذيب كرده شدند) »بواذّكُ«بود يا 
را  نبـوت آنهـا   شـان آنها يقين داشتند كـه تكـذيب خواهنـد شـد و قوم     :عروه گفت

با آنها وعده دروغ شـده  ( »ذبواكُ«بنابراين  ،اينكه ظن و خيال نبود نمايند؛ ميتكذيب 
پيامبران الهـي نسـبت بـه خـدا ايـن گمـان را        !فرمود: معاذ اهللا 502F1.؟بود) صحيح است

 كه به آنها وعده نصرت و ياري دروغين داده است.  نخواهند كرد

                                           
 .مالحظه كنيد ،ها چنين است و روايت ابن عباس هم همين است در عموماً قرائت -1
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اسـت   انعلق به پيروان پيـامبر آيه مت :فرمود ؟پس مطلب آيه چيست :عروه گفت
كه وقتي آنها ايمان را پذيرفته و نبوت را تصـديق كردنـد و قومشـان آنهـا را اذيـت      

كردند در آمدن امداد و ياري الهي تأخير شده است تا اينجا كه  كرد و احساس مي مي
گمان كردند كه مبـادا بـه سـبب ايـن     و پيامبران از ايمان منكرين قومش نااميد شده 

503Fشود. گر مي را تكذيب كنند كه ناگهان نصرت الهي جلوه مؤمنين هم ما تأخير

1 
 ازدواج تا چهار زن اجازه داده است:   بهاي كه  آيه مباركه -3

                                  

و دچار گناه بزرگ (و اگر ترسيديد كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد «) 3ء:نسا(
از اين هم بترسيد كه نتوانيد ميان زنان متعدد خود دادگري كنيد و از اين  ،شويد

توانيد  ولي وقتي كه به خود اطمينان داشتيد كه مي .بابت هم دچار گناه بزرگ شويد
با زنان  )ائط و ظروف خاص تعدد ازواج مهيا بودميان زنان دادگري كنيد و شر

 ».با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد ،ديگري كه براي شما حاللند و دوست داريد
هاي آخر آن با هم ربطي ندارند، انصـاف نكـردن در    ظاهراً قسمت اول و قسمت

 دارند؟! با هم حق يتيمها و اجازه نكاح چه مناسبتي 
در جواب گفـت:    . عايشههمين اشكال را پيش او مطرح كرديكي از شاگردانش 
در منـزل فـاميالن و نزديكـان خودشـان (ماننـد        اي است كـه  منظور دخترهاي يتيمه

ها) هستند و تحت سرپرستي آنان قـرار دارنـد و بـا ايشـان شـريك المـال        عموزاده
منـد   آنان عالقه  به دخترها  گونه خاطر زيبايي و مال اين  باشند، اين نوع فاميالن به مي
نمايند ولـي در تعيـين مهـر آنـان عـدالت را مراعـات        شوند و با آنان ازدواج مي مي

دهنـد، لـذا از    اين دخترهـا نمـي    دهند به زنان ديگر مي  به  كه  كنند و مهري را به نمي
در تعيـين مهـر آنـان      كه ها منع شدند مگر اين از نكاح كردن يتيمه جانب خداوند

  باشد به در بين زنان عادت و متداول مي  رعايت شود و باالترين مهري كه عدالت را

                                           
 .4696ش تفسير ال كتاب -صحيح بخاري -1
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  با زنان پاك غير يتيمـه   شد كه  فاميالن دستور داده  اين گونه  ها بدهند، و به اين يتيمه
504Fنكاح كنند

1. 

 فرمايد:  مي خداوند -4                    

                              

   :خواهند كنند و نظر مي از تو درباره زنان سؤال مي « )127(نساء. 

سازد  راي شما روشن ميو ب ،گويد خداوند درباره آنان به شما پاسخ مي :بگو
گردد ؛ و نيز درباره  تالوت مي )در زمينه ميراث ايشان(آنچه را كه در قرآن 

خواهيد با ايشان  مي )به خاطر مال يا جمال(راند كه  زنان يتيمي سخن مي
و (ازدواج كنيد ؛ ولي چيزي را كه خداوند براي ايشان واجب نموده است 

 ».زيدپردا بديشان نمي )مهريه نام دارد
از  : منظـور خداونـد  فرمود ال شد، در جوابسؤ  ي فوق از عايشه آيه  راجع به

 ي جمله                  كه( باشد ي نساء مي سوره 3ي  آيه  

 ي آن بيان گرديد). در بند سوم ترجمه

  فرمايـد:  خداوند در ادامـة آيـه مـي   گويد:   عايشه             يعنـي

خواهند با يتيماني كه  خواهيد آنان را نكاح كنيد. منظور آيه اين است: كساني كه مي مي
اي  از مال و جمال اندكي برخوردارند، ازدواج كنند بـا وجـودي كـه بـه آنـان، عالقـه      

 رعايت كنند.اند مگر اينكه در مورد آنان، عدالت را  ندارند، از اين كار، منع شده
  شتند:اين آيه اختالف دامورد مردم در  -5

                         :هركس كه « )6(نساء

خودداري  )زدن به مال ايشان از دريافت اجرت سرپرستي و دست(ثروثمند است 

                                           
 .3018كتاب التفسير ش  -مو صحيح مسل 5098كتاب النكاح ش  -صحيح بخاري -1
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الزحمه خود و نياز  و به اندازه حقّ(باشد به طرز شايسته و هركس كه نيازمند  ،كند
 ».بخورد )از آن ،عرفي

دارند   سرپرستي يتيمان را بر عهده  ي كساني نازل گرديد كه بارهفرمود: در  عايشه
فقيـر و    نماينـد، چنـين اشخاصـي در صـورتي كـه      مي  و ثروت و اموال آنان را اداره

ي امـوال يتيمـان متحمـل     بـراي اداره   ل زحمتـي كـه  توانند در مقاب نيازمند باشند مي
505Fشوند پس از رعايت عدالت در حد متعارف مقداري از مال آنان را بخورند مي

1. 
از حضرت ابن عباس روايت شده است كه اين آيه با آيه ذيـل منسـوخ شـده     و
  :است

                             

          :بيگمان كساني كه اموال يتيمان را به ناحق و « )10(نساء

چرا كه ( .خورند مي )ريزند و مي(انگار آتش در شكمهاي خود  ،خورند ستمگرانه مي
با آتش  )در روز قيامت(و  )شود خورند سبب دخول ايشان به دوزخ مي آنچه مي
 ».خواهند سوخت  سوزاني
كـه ظلـم     مهيـا شـده  سزا براي آن افرادي   نمايد كه بر اين داللت مي  ظاهر آيهاما 

ايـي كـه اجـازه     آيـه  :فرمايـد  حضرت عايشه مـي  ،خورند كنند و مال يتيمان را مي مي
و را نظارت  ايتام است كه سرمايه يفقيربراي آن افراد  ، هخوردن مال يتيمان داده شد

اگر ي خود چيزي را بردارند، اما  الزحمه تواند در مقابل حق ، آنان ميكند محافظت مي
 .استفاده كند ، حق ندارد از آنباشدناو تنگدست و مستمند 

چنين موقعي آيه زير  براي ،اگر زني از شوهرش شكايت داشته باشد -6
 :كند راهنمايي مي

                                           
و  4575، كتاب التفسير ش 2765، كتاب الوصايا ش 2212كتاب البيوع ش  -صحيح بخاري -1

 .3019كتاب التفسير ش  -صحيح مسلم
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           :خويشتن را (هرگاه همسري ديد كه شوهرش   « )128(نساء

سازد و  يا با او نمي(زند و  سر باز مي )گيرد و از انجام امور خانوادگي باالتر از او مي
بكوشند به (بر هيچ يك از آن دو گناهي نيست اين كه  ،دان استرويگر )از او

ميان خويشتن صلح و  )وسيله صرف نظر كردن زن از برخي از مخارج و همبستري
 ». بهتر است )هميشه از جنگ و جدائي(و صلح  ،صفا راه بيندازند

، است امري طبيعيصلح   به  بردن سوء تفاهم مراجعه و از بين براي رفع ناراحتي 
حضـرت   ؟يك حكـم خـاص بيـان كنـد    را در  آن چه نيازي بود كه خداوند پس

ي پيري و عدم  واسطه  اي از مردان به عده  هنگامي نازل شد كه  فرمود: اين آيهعايشه 
خاطر   كردند، و زنهايشان به زيبايي، زنان خود را دوست نداشتند و از آنان دوري مي

گفتند: ما شما را در مورد خودمـان آزاد   ن خود ميشوهرا  نشوند به  طالق داده  كه اين
ي شما داريم ادعـايي نـداريم و    عهده  به  حقي كه  كنيم و حالل باشيد ما نسبت به مي

 خداونـد   دارد كـه  مـي   نيـز اشـاره    آن آيـه   شما هم ما را طالق ندهيد، و ايـن بـه  

 فرمايد: مي                               :506)128(نساءF1 

روش  ،ايي وحشتناك و يا ذكر خوف باشد در قرآن مجيد هر كجا ذكر منظره -7
اما صحابه  ،دانند را متعلق به قيامت مي مفسرين عموماً بر اين است كه آن

  ، امكان آن را داشتند كهدانستند را مي اي چون شأن نزول هر آيه كرام
عنوان   و زيباترين طريق محدود گردانند، به  ترين شيوه كامل  را به  وم آيهمفه

  است:  در آن فرموده خداوند  اي كه آيه  نمونه

                  :10(دخان.( 

 ».كند منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري را پديدار مي «

                                           
و كتاب تفسير القرآن  2694، كتاب الصلح ش 2450كتاب المظالم و الغضب ش  -صحيح بخاري -1

 .2021كتاب التفسير ش  -و صحيح مسلم 4601ش 
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هنگامي كـه قـريش    :فرمايد يي فوق م آيه  راجع به هللا بن مسعودحضرت عبدا
نِّـي «عليه آنان چنين دعا كرد:  صدر پذيرفتن اسالم، تأخير كردند، نبي اكرم مَّ أَعِ هُ اللَّ

فَ  بْعِ يُوسُ سَ بْعٍ كَ مْ بِسَ يْهِ لَ  ».عَ

پس دچـار  ». مرا عليه آنان با هفت سال مانند هفت سال دوران يوسف، كمك كن«
خوردنـد   سالي مهلكي شدند تا جايي كه گوشت و استخوان حيوانات مرده را مي قحط

 صديدند. ابوسفيان نزد رسول خدا و ميان آسمان و زمين را مانند دود، تيره و تار مي
ات دارد  ة رحـم دادي و اكنـون، قـوم    آمد و گفت: اي محمد! آمدي و به ما دستور صل

 اين آيه را تالوت فرمود: صنگاه پيامبر اكرمدعا كن. آ شود. نزد خداوند،  هالك مي

                :507)10(دخانF1. 

  فرمايد: مي خداوند  باشد، آنجا كه همين صورت مي  ي ذيل نيز به آيه

                         

              :زماني را كه  )به خاطر بياوريد(« )10(احزاب

و مدينه را محاصره (به سوي شما آمدند  ،شما )شهر(دشمنان از طرف باال و پائين 
و جانها به لب  ،ودخيره شده ب )از شدت وحشت(و زماني را كه چشمها  ،)كردند

االيمان به وعده  قوي(خدا داشتيد  )وعده(و گمانهاي گوناگوني درباره  ،رسيده بود
 ».)االيمان نامطمئن بود و ضعيف ،الهي مطمئن

مسـلمانان در    كه خندق است ي غزوه  مربوط بهاين واقعه  فرمود:حضرت عايشه 
508Fدندش  روز خندق با حالتي از اضطراب و پريشان حالي مواجه

2. 
 ي: ) در آيهالصالة الوسطیي ( تفسير كلمه -8

                   به ويژه(در انجام نمازها و « )238 :ه(بقر(  

                                           
 4809و  4774، 4693و كتاب تفسير القرآن ش  1007/1020ش   كتاب الجمعه -صحيح بخاري -1

 .3254كتاب التفسير ش -و سنن ترمذي 2798كتاب صفة القيامة و الجنة ش -و صحيح مسلم
 .3020كتاب التفسير ش -و صحيح مسلم 4103كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -2
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محافظت ورزيـد و فروتنانـه بـراي خـدا بپـا       )كوشا باشيد و ،يعني عصر(نماز ميانه 
 ». خيزيد

 ؛دارنـد نظـر  در اين مورد با هم اختالف  ابهمنظور از نماز وسط چيست؟ صح
روايت است كـه منظـور از آن نمـاز     و اسامه احمد از زيد بن ثابت امام در مسند

509Fظهر است.

1  
حضـرت عايشـه    ، امامقصود از آن نماز صبح است اند: گفته بعضي از صحابه

ر خود منظور از نماز وسطي نماز عصر است او چنان بر صحت اين تفسي :فرمايد مي
510Fنوشته بود.  عايشهاي از مصحف  در گوشهرا  شاگردش آنداشت كه  اعتماد

صـحت   2
حضرت سمره  و هاي حضرت علي، حضرت عبداهللا بن مسعود اين تفسير از روايت

  511F3.است  هثابت شد بن جندب
كند، زيـرا نمـاز عصـر در وسـط      را ايجاب مي خرد نيز آن  و اين چيزي است كه

 نمازهاي روز است.

  ي:  تفسير آيه -9                      

          :اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار « )٢٨٤(بقرة

كه  سپس هر ،كند خداوند شما را طبق آن محاسبه مي ،سازيد يا پنهان داريد

                                           
 .411كتاب الصالة ش -و سنن ابوداود 21840ش 5/205مسند امام احمد  -1
من دستور داد تا   به  گويد: عايشه  كه  روايت شده  گذار عايشه در صحيح مسلم از ابويونس خدمت -2

   اين آيه  مصحفي را برايش بنويسم و گفت: هرگاه به                
           بنويس:  گونه را اين او خبر دادم گفت: آن  . پس وقتي به من خبر بده  هرسيديد، ب) 238 (بقرة:

               - و صالة العصر  ام.  را از رسول خدا شنيده و گفت: اين
 -، سنن نسائي2982كتاب تفسير القرآن ش  -، سنن ترمذي629(كتاب المساجد و مواضع الصالة ش 

).410كتاب الصالة ش  -و سنن ابوداود 472كتاب الصالة ش 
 .2984و  2985، 2983كتاب التفسير ش  -سنن ترمذي -3
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و (بخشد و هر كس را بخواهد  مي )و شايستگي داشته باشد(را بخواهد 
 ».كند عذاب مي )مستحق باشد

به خاطر خياالت و فكرهايي كه به  شود كه خداوند از اين آيه چنان معلوم مي
بخواهـد    كـه هـر كـس را   سـپس   شـود؛  مـي  محاكمه ، موردكند دل انسان خطور مي

هاي كـه بـي    شكي نيست وسوسه .دهد هد عذاب ميبخوا  كهبخشد و هر كس را  مي
بگيـرد و محاكمـه    بنـدگانش را  اگر بر آن هم خداونـد  ،آيد اراده به دل انسان مي

كـه ايـن   اند  گفته نجات انسان مشكل خواهد بود. حضرت علي و ابن عباس ،كند
 512F1:نسخ شده است يي بعد آيه با آيه

              :خداوند به هيچ كس جز به انـدازه  « )٢٨٥(بقـرة

گاه باالتر از ميزان قدرت شـخص از او وظـائف و    و هيچ(كند  توانائيش تكليف نمي
 )».خواهد تكاليف نمي

513Fنيز همين است لي حضرت عبداهللا بن عمرأر

2. 
 جويا شد:از حضرت عايشه ي ذيل را  و آيه ي فوق شخصي تفسير آيه -10

            :123 (نساء(

 ».شود هركس كه كار بدي بكند در برابر آن كيفر داده مي«
منظور پرسش كننده اين بود كه اگر اين صحيح اسـت پـس مغفـرت و رحمـت     

من تفسير اين آيه   كهوقتي  از :فرمود ؟الهي كجاست و چطور اميد نجات خواهد بود
اولـين شخصـي هسـتي كـه آن را از مـن       ك شـما اينم، ا هپرسيد صرا از آنحضرت

امـا پروردگـار گناهـان     ،گفتـه خداونـد درسـت اسـت     :فرمود ص. پيامبرپرسيد مي
مـؤمن   ،بخشـد  مـي  ،كنـد  هايي كه او را بدان گرفتار مي اش را با مصيبت كوچك بنده

تا جايي كه حتي اگـر چيـزي را    گردد شود يا به مصيبتي گرفتار مي وقتي مريض مي

                                           
 .2990و  2992كتاب التفسير ش  -سنن ترمذي -1
 .4546و  4545كتاب التفسير ش  -صحيح بخاري -2
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فراموش كند و در جستجوي آن پريشـان شـود (يعنـي بـا ايـن       و گذاشته در جايي
مشكالت دروازه مغفرت و رحمت الهي بر او گشوده خواهد شد) تا اينكـه طـوري   

پاك و صاف شده از دنيـا  نيز مؤمن  ،شود ن طال با آتش خالص ميوشود كه همچ مي
514Fخواهد رفت

1  . 
يز از او روايت شده اسـت و مـا   عالوه بر تفسير اين آيات تفسير آيه هاي ديگر ن

كنيم چون عموماً مشخص و بين مفسرين معروف  فقط به خاطر اين آنها را ذكر نمي
وسـعت معلومـات    ،هستند و او با بقيه مفسرين معاصر خـود هـيچ اختالفـي نـدارد    

 ي،فقهـ الي آراء و نظريـات   البـه تـوان از   حضرت عايشه در مورد قرآن مجيد را مي
 پردازيم. از اين پس بدان مي  دست آورد، كه  به او يو كالم يحديث

 اند  روايت شده  از عايشه  قرائات شاذي كه 
  موارد ذيل از جمله  اند كه روايت شده ل اي از روايات شاذ از حضرت عايشه پاره

 باشد: آنها مي

  گويد: عايشه  كه  روايت شده  گذار عايشه در صحيح مسلم از ابويونس خدمت -1

   اين آيه  دستور داد تا مصحفي را برايش بنويسم و گفت: هرگاه بهمن   به   

            پس وقتي به من خبر بده  رسيديد، به) 238 :ه(بقر .  

 بنويس:   گونه را اين او خبر دادم گفت: آن              - 

515Fام. را از رسول خدا شنيده و گفت: اين  و صالة العصر

وصلوة (در خود قرآن لفظ  2

  .نيست )العرص

                                           
 و مسند امام احمد. 2991كتاب التفسير ش -سنن ترمذي -1
كتاب تفسير القرآن ش  -، سنن ترمذي629كتاب المساجد و مواضع الصالة ش  -صحيح مسلم -2

 .410كتاب الصالة ش  -و سنن ابوداود 472كتاب الصالة ش  -، سنن نسائي2982
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 اصل  ) را بهالعصر ةصلووقسمت (  كه  اين نبوده  مراد عايشهحقيقت اين است كه 

 در نقلراوي  است، اما  بوده» الوسطي ةالصلو«تفسير مراد ايشان بلكه  نمايد،  اضافه
  است.  آن دچار اشتباه شده

قبالً اين آيه نازل شده بود :  گفتهدر مورد رضاعت از او روايت شده است كه  -2
 باكه ، سپس آن حكم نسخ شد و اعالم گشت شود ده جرعه رضاعت ثابت مي باكه 

اين آيه در قرآن  صشود و تا دم وفات آنحضرت ثابت ميرضاعت پنج جرعه 
516Fموجود بود.

اگر نسبت اين  ،ي نبوده استا در قرآن مجيد چنين آيه ءاق آرااما به اتف 1
وهم شده باشد يا اينكه دچار شايد براي او  ،آيه هم به حضرت عايشه صحيح باشد

بوده است و اين اضافه، كه در قرآن چنين حكمي بوده  قبالً چنين حكمي :او گفته
 517F3.باشد ميراوي  اتاز اشتباه ،است

                                           
 -و سنن نسائي 1150كتاب الرضاع ش -و سنن ترمذي 1452كتاب الرضاع ش  -صحيح مسلم -1

 .3307كتاب النكاح ش
  جرعه  رجم و ده  ي مربوط به : آيهاند كه فرمودند اويان از حضرت عايشه روايت كردهبعضي از ر – 3

بودم،   آن را در زير بالش خود قرار داده  كهكاغذي نوشته شده بود  شير خوردن انسان بزرگ در 
ناگهان خاك سپاري ايشان شديم،   وفات فرمودند و ما مشغول به رسول خدا  كه اما پس از آن

، 4/179، سنن دار قطني 1944باب رضاع الكبير ش  - . (سنن ابن ماجهمد و كاغذ را خوردآ يبز
ابن  -، تأويل مختلف الحديث4588ش 8/64، مسند ابويعلي 7805ش  18/12طبراني  –االوسط 

در مرض  ، زيرااين تمام باطل و دروغ است ) 11/236امام ابن حزم  -و المحلي 1/310  قتيبه
ايي نازل نشده است و اگر قبل از مرض  الموت نازل شده بود پيش كاتبين  ما آيهالموت باتفاق عل

نه كه روي رختخواب حضرت عايشه مچاله شده  ،داشتند را ياد مي بود و تمام مسلمانان آن وحي مي
محمد بن اسحاق است كه در احاديث و احكام معتبر نيست. در صحيح داستان راوي اين  !باشد

هاي معتبر اين حديث خمس رضعات موجود است اما  غيره بيشتر در كتابمسلم و موطاء و 
 . شود كه اين اضافه راوي است بز را ذكر نشده است از اين معلوم مي توسط خوردن كاغذ



   

 

317 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

 حديث اهي از آگعايشه و  : مبحث دوم
 منانؤو ساير مادران م  منين عايشهؤام الم

ي در اين فن انكس رو اين ازموضوع علم حديث در حقيقت ذات نبي اكرم است. 
  گفتني است كه، ندنزديك بود صكه بيشتر به آنحضرت ندداشت يآگاهي بيشتر

با   مستقيم و بدون واسطه  فراهم بود كههايي براي عايشه بيشتر  چنين موقعيت
در  صسه سال قبل از هجرت به عقد آنحضرت ارتباط داشت، زيرا صپيامبر

آورد. البته  به خانه آنها تشريف مي صدر اين مدت هر روز آنحضرتو آمده بود 
در ماه شوال سپس  ماند،محروم  صبعد از هجرت تا شش ماه او از ديدار نبي اكرم

 ؛جدا نشد مباركذات  آنتا دم مرگ از  ديگر وارد شد و صبه خانه آنحضرت
اما نبوغ فطري و قوت حفظ او آن را  ،اسالم زمان بچگي او بود نخست ظهوردوران 

بيشتر از  شش ماه  بود كهكرد. از ازواج مطهرات فقط حضرت سوده  كامالً جبران مي
 اما يكي اختالف فهم و درك و استعداد و ،گذرانده بود صاو در خدمت آنحضرت

و از   و نيروي او را ضعيف نموده پير شده بود لدهاينكه حضرت سو ديگري
چند سالي قبل از وفات   تا آنجا كهاستعدادهاي جسمي و ذهني او كاسته شده بود 

باعث   از انجام وظايف زنانگي در مقابل شوهر ناتوان ماند، اين دو نكته صپيامبر
ن، حضرت شااي. بر عكس ي زيادي باشد فاصله  ميان ايشان با عايشه  بود كه  شده

عايشه نوجوان بود و به خاطر نوجواني استعدادهاي عقلي و ذهني او روز به روز 
هميشه خدمتگذار و به همراهي و  صشد و تا آخر عمر آنحضرت شكوفاتر مي

و  صاو از احوال رسول اكرم، خاطرهمين صحبت با آنحضرت شرفياب بود. به 
ده بقيه ازواج مطهرات بعد از حضرت سو جزداشت.  يآگاهي بيشتر اسالمي احكام

در  ي آنها همه  كه بر آن اين  اضافه ،در آمدند صحضرت عايشه به نكاح آنحضرت
آوردند،  دست مي  را به صآنحضرت  بههشت روز يك روز نوبت خدمت گذاري 

حضرت عايشه ، حضرت سوده نوبت خود را به عايشه داده بود  كه اين  به  با توجه اما
  كه همچنين اين .شدند شرفياب مي صپيامبر  براي خدمت بهروز در هشت روز دو 
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هاي  ي نخست اسالم بود، زيرا حلقه ، آن مدرسهمسجد نبوي  همتصل ب  عايشهحجره 
بود  صپيامبر اكرم  شد و معلم اين مدرسه و ارشاد در آن برگزار مي  درس، موعظه

 بود.  واقع شده مصدري حقيقي براي احاديث شريفومسجد همچون منبعي اصلي و
ازواج مطهرات در آگاهي از احاديث هيچ ميان  از  امري طبيعي است كهبنابراين  

 . نباشدكسي هم طراز او 
او چنان زياد است كه نه تنهـا ازواج مطهـرات و عمـوم    از احاديث روايت شده 

توانست ادعـاي برابـري    نمي مردان هم به جز پنج نفر هيچ كسيميان زنان، بلكه در 
  .را سر بدهد او با

 و بزرگان اصحاب  منين عايشهؤالم ام
اختصـاص   شـرف همراهـي،   در عليو عثمان ، عمر ،ابوبكر امثالبزرگان صحابه 

امـا يكـي اينكـه    ، ذكاوت اگر چه از حضرت عايشه باالتر بودند قوت فهم و كالم و
مكن است دوستان خاص م ،كند چند ماهي به آن اطالع پيدا مي آنچه همسر در طبعاً

از وفـات سـرور    دوم اينكه اين بزرگان بعد ها بتوانند از آن آگاه شوند، به مرور سال
خـاطر فرصـت   همـين  بـه   ،سنگين خالفت مشغول بودند با امور مهم و كاينات

احاديثي كه از آنها   كه ، ديگر اينآمد روايت احاديث براي آنها خيلي كم به دست مي
متعلـق بـه خالفـت      كهاحكامي هستند  قضاوت و  ه، مربوط بتا امروز محفوظ است

 فريضـه روايـت حـديث را    ،اصـل  به اين خـاطر در  باشند. مي )اصل بنيادين فقه ما(
 اند. انجام داده ،ديگر كساني كه فارغ البال بودند

ابن سعد بدان   كه ، همچنانزيادي روايات اين بزرگان رازي ديگر هم دارد كمي و
بزرگان صحابه عهد خود صحابه بود كه ديگـران نيـازي    : دوران و گفته  نموده  اشاره

 عمومـاً  ،تابعين كه جويندگان ايـن گـوهر نايـاب بودنـد    ، به پرسش وسؤال نداشتند
رو منقوالت عمر بن خطـاب و علـي    و از اينبيست وپنج سال بعد به عرصه آمدند 

ـ   عهـده   خالفت را به  رسد كه نظر مي  طالب زياد به بن ابي االت د و مـورد سـؤ  گرفتن
  به صي اصحاب پيامبر پرداختند و همه قضاوت مي  مردم واقع شدند و ميان آنان به
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  بودند، لـذا هـر آنچـه     بودند و مورد اقتداي ديگران واقع شده  قرار گرفته  عنوان ائمه
 كردند. بودند، روايت مي  شنيده  شد و احاديثي كه مي  خاطر سپرده  دادند، به انجام مي

سـايرين گـزارش     هاي كمتـري را نسـبت بـه    روايت صرگان اصحاب پيامبربز
، سـعد بـن وقـاص و امثـال اينهـا       ابـوبكر، عثمـان، طلحـه     عنوان نمونـه   اند، به داده

بـن    ، عبـداهللا  سـعيد خـدري، ابـوهريره    ، ابـي  همچون جابر بن عبداهللا  اند كه نتوانسته
  روايات را نقل نمايند، هرچند كـه  ...بن عمرو بن عاص و  عمربن خطاب، عبداهللا

اصحاب بـزرگ منـازل   باشند، آري  محسوب مي  عنوان فقهاي صحابه  ي آنها به همه
اصـحاب كـم سـن     ،دنيا از وجود آنها محروم شده بود طي كرده بودند و زندگي را
، زماني كه سده اول هجري به پايـان نرسـيده بـود    تا دوران جواني بودند و ديگر در

بنابراين صحابه كثير الروايه كه اوراق كتابهـاي   ،منقطع نشده بود ين آنهاسلسله آخر
 .آنها همين بزرگواران جوان هستند ،ماالمال است روايات آنها حديث از

و عالم   .. افرادي فقيه.در ميان تابعين از فرزندان مهاجرين و انصار و  كه ديگر اين
518Fاند. .. شهرت يافته.، فتوي و ، فقهعنوان راوي حديث، آثار  به  شود كه مي  ديده

1 
 انهاي آنها به هزار تعداد روايتو كثير الروايه بودند   مشهور بهاصحابي كه و اما 

 باشند: ميهفت نفر  ،ديرس مي
 تعداد روايات سال وفات نام

 5364 هـ 57ابو هريره
 2286 هـ  91بن مالك انس

 2630 هـ  73بن عمر  عبداهللا
 2210 هـ 58 لايشه ع منينؤالم ام

 1660 هـ 68ابن عباس  عبداهللا
 1540 هـ  78 بن عبداهللاجابر

 1170 هـ  74خدري ابوسعيد

                                           
 .76-2/78ابن سعد  -الطبقات الكبري -1
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 در بين مكثرين روايت مقام حضرت عايشه
كه  نفري  و آن سه ،دارد قرار چهارمدر درجه  لدر كثرت روايت حضرت عايشه

المؤمنين هم در قيد حيات و زنده  اكثراً بعد از ام اند، قبل از او ذكر شدهاسم آنها 
اند و سلسله روايت آنها چند سال ديگر ادامه داشته است. گذشته از اين در  بوده

مورد عايشه اين را هم بايد مد نظر داشت كه حضرت عايشه يك خاتون خانه نشين 
توانست چون مردان معاصر خود در هر مجلسي حاضر بشود و نه  بوده است كه نمي

توانستند پيش او بيايند، و نه چون آن بزرگان  مسلمانان هر وقت مي طالب علوم
گذرش بر شهرهاي بزرگ ممالك اسالمي افتاده است. پس با در نظر گرفتن 

 تر است. موقعيت او، در بين اين هفت ستاره از همه درخشنده

 ل تعداد روايات عايشه
دو  لايشـه گذشته مشخص شد كه تمـام روايـات حضـرت ع   جدول   به  با توجه

باشد كـه از ايـن تعـداد دويسـت و هشـتاد و شـش تـا در         هزار و دويست و ده مي
صد و هفتـاد و چهـار تـا حـديث هـر دو       اند و از اين تعداد در ين ذكر شدهيحصح

مشترك هستند و پنجاه و چهار حديث فقط در بخاري آمده است و پنجاه و هشـت  
از احاديـث او دويسـت و    طبق ايـن حسـاب در بخـاري   باشد،  ميحديث در مسلم 

بيست و هشت حديث و مسلم دويست و بيست و دو حديث و بقيه احاديث او در 
 اند.  ديگر كتابهاي حديث ذكر شده

 يدر چـاپ  و  آمده اگر احاديث حضرت عايشه كه در جلد ششم مسند امام احمد
كتـابي مسـتقل و    ،جدا جمـع كـرده شـود    ،صفحه منتشر شده 253ريز در مصر در 

 م آماده خواهد شد. ضخي

 حديثبا روايت   همراهدرايت   به  توجه
 ،بلكه اصل در درايت ،نيست  عايشهاما صرف كثرت روايت باعث شرف و فضيلت 

بزرگـان فقهـاي     بينيم كه همين خاطر مي  بهست. ا او و توانايي بر اجتهاد نكته فهمي
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امـا عمومـاً    اسـت،   روايات كمتري از آنهـا گـزارش شـده     كساني هستند كهصحابه 
 زا  باشند كه ، كساني ميكنند اشخاصي كه از هر شخص هر نوع سخني را روايت مي

نامشـان در جـدول     نفر از آنهـايي كـه  پنج   اين است كهت عاري هستند. رايفهم و د
ـ  عنـوان    بهنزد اصولين فقط فوق ذكر شد،  و از  گردنـد  محسـوب مـي  ت اناقـل رواي

كه ذخيره رواياتي كه هم اكنون پـيش ماسـت    چنان ،دشون نمي  هفقهاي صحابه شمرد
ابوسـعيد  و  جـابر ، انـس بـن مالـك   ، عبـداهللا بـن عمـر   ، در آن از حضرت ابوهريره

يي غير منصوص از قرآن و سـنت ثابـت   ا اجتهادي فقهي و استنباط مسئله خدري
 نيست. 

 لبا حضـرت عايشـه    است كه در اين فضيلت ويژه فقط عبداهللا بن عباس
قـوت اسـتنباط    تفقه و اجتهاد فكـر و   هكه در ضمن كثرت روايت ب باشد ميشريك 

 ممتاز بود. 

 و اسباب حكم شرعي  توضيح فلسفه  به  عايشه  توجه
همراه با كثرت روايت و عالوه بر تفقه و قوت استنباط يكـي از ويژگيهـاي خـاص    

كند  قل مياتي را كه نيهاي حضرت عايشه اين هم هست كه او احكام و واقع روايت
ها مبتني  و آن حكم خاصي كه بر اين مصلحت نمايد علل و اسباب آن را هم بيان مي

مشـروعيت آن    در ذهن مخاطب جايي گيـرد و بـه    دهد تا آن مسأله  شرح مي، است
بن عمر، ابـو سـعيد خـدري و      كدام از عبداهللادر صحيح بخاري از هر قناعت نمايد.

  و اينك توضيح تفاوت آن سـه   حديثي نقل شده  غسل روز جمعه  راجع به  عائشه
 روايت با همديگر:
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يقـول: مـن جـاء  صسمعت رسـول اهللا« :كند روايت مي حضرت ابن عمر -1

هر كسي به جمعه  :فرمود شنيدم كه مي صاز رسول اكرم « .519F١»منكم اجلمعة فليغتسـل

 . »غسل كند ،آيد مي
قال: غسل يوم  صول اهللان رس«: كند روايت مي حضرت ابو سعيد خدري -2

غسل جمعه بر هر بالغي فرض  :فرمودند آنحضرت«. 520F٢»اجلمعة واجب عيل كل حمتلم

 .»است
 كند.  حضرت عايشه اين مسئله را با اين الفاظ بيان مي -3

غُ  يَأْتُونَ يفِ الْ ، فَ ِّ ايلِ وَ عَ الْ مْ وَ هلِِ نَازِ نْ مَ ةِ مِ عَ ُمُ مَ اجلْ وْ نْتَابُونَ يَ انَ النَّاسُ يَ بَـارُ كَ غُ مُ الْ ـيبُهُ ، يُصِ بَـارِ

ولَ اهللاَِّ  سُ أَتَى رَ ، فَ قُ رَ عَ مُ الْ نْهُ جُ مِ رُ يَخْ ، فَ قُ رَ عَ الْ يُّ  وَ ـالَ النَّبـِ ي، فَقَ نْدِ وَ عِ هُ مْ وَ نْهُ انٌ مِ : إِنْسَ

ا« ذَ مْ هَ كُ مِ تُمْ لِيَوْ رْ مْ تَطَهَّ وْ أَنَّكُ هـاي خـود و از عـوالي     روز جمعـه از خانـه   ،مـردم « . 521F٣»لَ

آمدنـد. و   طور نوبتي براي شركت در نماز جمعه مـي ه اني در چهار ميلي مدينه) ب(مك
ـ  صاهللا شد. روزي رسـول  بد بو مي ،گرد وخاك و شان در اثر عرق لباسهاي  هدر خان

چقـدر  «فرمـود:   صاهللا آمـد. رسـول   صنزد آنحضـرت  ،من بود كه يك نفر از آنان
 ».كرديد ميطهارت يعني غسل  ،خوب بود اگر شما براي اين روز

                                           
 -و سنن نسائي 492كتاب الجمعة ش -، سنن ترمذي894كتاب الجمعة ش  -صحيح بخاري -1

 .1376الجمعة ش  كتاب
 -و سنن نسائي 846كتاب الجمعة ش  -و صحيح مسلم 895كتاب الجمعة ش  -صحيح بخاري -2

 1377كتاب الجمعة ش 
 -و سنن نسائي 847كتاب الجمعة ش  -و صحيح مسلم 902كتاب الجمعة ش  -صحيح بخاري -3

 1379كتاب الجمعة ش 
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وا إِىلَ « :چنين است ايشانروايت ديگر  احُ ا رَ انُوا إِذَ كَ ، وَ مْ هِ سِ نَةَ أَنْفُ هَ انَ النَّاسُ مَ كَ

 : ُمْ يلَ هلَ ، فَقِ مْ يْئَتِهِ وا يفِ هَ احُ ةِ رَ عَ ُمُ تُمْ «اجلْ لْ تَسَ خودشان كارهايشان را انجام  ،مردم« .522F١»لَوِ اغْ

آمدند. به آنان گفته شد:  نماز جمعه مياي ادبراي  ،دادند و با همان لباسهاي كار مي
 ».كرديد چقدر خوب بود اگر امروز غسل مي«

دستور داد كه گوشت قرباني بايد در طي سه روز  صدر يك سال آنحضرت -4
ايـن    چنان فهميدند كـه  ابو سعيد خدريو حضرت عبداهللا بن عمر . خورده شود

523Fباشد مي  ههميش برايحكم 

اما حضرت عايشه اين حكم  ،ندفتوي داد ، پس طبق آن2
(الضـحية  :دانست و او اين حكم را با اين كلمات روايت كرده اسـت  را مستحب مي

و ليست بعزيمة و » ال تأكلوا اال ثالثة ايام«باملدينة، فقال:  كنا نملح منه فنقدم به ايل النبي

مـا نمـك مـي     را  شـده قرباني گوسفند گوشت ما ( ، و اهللا اعلم) لكن أراد أن يطعم منه

ـ  :فرمـود  صآنحضـرت ، گذاشتيم مي صرا پيش پيامبر آنزديم و در مدينه  از  يشب
صـورت    بـه  صپيـامبر اين حكـم   گويد:  . عايشهنخوريد از گوشت قرباني سه روز

ثروتمندان گوشـت قربـاني را   خواست  مي صبلكه آنحضرت ،قطعي نبودحتمي و 
524Fنكنند)  را ذخيره فقرا بدهند و آن  به

3. 
گذاري گوشـت قربـاني را از او     جلوگيري از ذخيره علت  قتي ابن ربيعهسپس و

 ؟ چنـين آيا خوردن گوشت قرباني ممنوع اسـت  !ام المؤمنيناي  گويد: پرسدو مي مي
بَ أن يطعم من مل يكن يضحي « فرمود: نه، « .525F٤»ال ولكن قل من كان يضحي من الناس فاحَ

                                           
 -و سنن ابو داود847اب الجمعة ش كت -و صحيح مسلم 903كتاب الجمعة ش  -صحيح بخاري -1

 .352كتاب الطهارة ش 
 1970كتاب االضاحي ش  -و صحيح مسلم 5574و  5568كتاب االضاحي ش  -صحيح بخاري -2

 .1973و 
 5570كتاب االضاحي ش  -صحيح بخاري -3
 .1511كتاب االضاحي ش  -سنن ترمذي -4
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 كم بودند، به خـاطر ايـن آنحضـرت    ،كردند اما در آن روزها كساني كه قرباني مي
 . »ندابخورقرباني گوشت  ،خواست به آنهايي كه توان قرباني كردن را نداشتند مي

روايت شده است كـه   به جز ابو داود در بقيه صحاح از حضرت ابو هريره -5
526Fرا دوست داشتگوسفند گوشت دست  صآنحضرت

علـت  اما حضرت عايشـه   ؛1
گوشـت  « گويـد:  و مي فرمايد ميست را براي ما نقل گوشت د  به صي پيامبر عالقه

اما چون گوشت كم ميسر بود و گوشت  ،نبود صدست زياد مورد پسند آنحضرت
527F».نمود بيشتر تأييد ميآن را  صآنحضرت، شد دست زود پخته مي

2 
يك نفر را به خيبـر  هر سال  صدر احاديث ذكر شده است كه رسول اكرم« -6

ايـن حـديث را    عموم راويان. 528F3»دنزبالت خيبر را تخمين اندازه محصوتا فرستاد  مي
اما وقتي حضرت عايشه ايـن روايـت    اند، نمودهرها و فقط تا همين اندازه بيان كرده 

 :فرمايد ميد، كن را بيان مي
به اين خاطر دستور تخمين را داده بود كه قبل از خورده شـدن   صرسول اكرم«

 .529F4»دست آورد  بهاندازه زكات را  ،محصول و تقسيم آن

                                           
 -، سنن ترمذي194االيمان ش كتاب -، صحيح مسلم3340كتاب االنبياء ش  -صحيح بخاري -1

 .3307كتاب االطعمة ش  - و سنن ابن ماجه1837كتاب االطعمة ش 
تنها از اين طريق وارد   : اين روايتي غريب است كه و گفته 1838كتاب االطعمة ش  -سنن ترمذي -2

 است.  شده
يح ابن ، صح644باب ما جاء في الخرص ش  -، سنن ترمذي351ش  1/96ابن جارود  -المنتقي -3

باب في  -و سنن ابوداود 7223ش  4/121بيهقي  -، السنن الكبري3279، 3278ش  8/73حبان 
 .1603خرص العنب ش 

باب الخرص، مسند امام احمد  3/76هيثمي  -، مجمع الزوائد2315ش  4/41صحيح ابن خزيمة  -4
الخرص ش باب في  -، سنن ابوداود7231ش  4/123بيهقي  -و السنن الكبري 25344ش  6/163

 .7203ش  4/123عبدالرزاق  -و المصنف 3413
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هاي حضـرت عايشـه ايـن اسـت كـه       دليل خاص كم بودن اشتباه در روايت -7
ديدنـد   ايي را مي شنيدند يا واقعه مي صعموم مردم يكمرتبه كه چيزي از آنحضرت

عادت حضرت عايشه بر اين بود كه تا وقتـي   ، اماكردند مي آن را همان طور روايت
كرد. اگر سـخني از سـخنان رسـول     ايت نميآن را رو ،فهميد كه واقعه را خوب نمي

را چند بـار از   آن  كه شد تا اين مي  ، آرام و قرار از او برداشتهفهميدند را نمي صاكرم
530Fكرد. حاصل ميرا اطمينان خاطر در نهايت   كه اينپرسيدند تا  مي صآنحضرت

1 
مصـالح و    بـه   با توجه  تعداد زيادي از روايات عايشه  بينيم كه همين خاطر مي  به

بحـث  مكـه در   چنـان هاي گوناگون با ساير اصحاب تفاوت دارند،  اسباب و حكمت
  تفصيل در مورد آن سخن خواهيم راند.  بهدين ي  فلسفهعلم 

 ،شـنيد  نمـي  صمستقيم از آنحضـرت  را رواياتياگر   بر آن بود كه  عادت عايشه
بعـد بـر    ،كرد حقيق ميدر آن خيلي احتياط و خوب ت ،رسيد بلكه از ديگران به او مي

بن عمرو بن عاص را براي او روايـت    حديثي را از عبداهللاد. باري نمو آن اعتماد مي
  عـروه   بـه   حج رفت، عايشه  به  عبداهللا  بود، سپس كه  براي نقل كرده  عروه  كردند كه

م شـما بـراي    برو و آن حديث را از او جويا شو كه  ! نزد عبداهللا گفت: اي خواهر زاده
ي خـود را مطـرح    گويد: وقتي نزد ابـن عمـرو آمـدم و مسـأله     مي  نقل كرديد. عروه

برگشـتم و    نمودم، ايشان روايت را همانند قبل برايم نقل نمود، سـپس نـزد عايشـه   
به خدا قسم ابن عمر سخن  :با تعجب فرمود  را براي او تعريف نمودم، عايشه  قضيه

531Fاست.  را حفظ نموده

2 
 

                                           
 .103باب من سمع شيئا ش  -كتاب العلم -صحيح بخاري -1
 .7307كتاب االعتصام بالكتاب و السنة ش -صحيح بخاري -2
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 ت حديثاحتياط در رواي
گرفت و كسـي بـراي دريافـت آن روايـت      از كسي مي را اگر روايتي ،بنابراين اصل

از اين كار ايـن بـود     عايشه منظور ؛فرستاد او را پيش خود راوي مي ،آمد پيش او مي
 بهتر است.  ،كه هر چه واسطه كمتر باشد و سند عالي شود

ادا را د و نمـاز سـنت   آمـ  بعد از نماز عصر به خانه مي صآنحضرت  كه مثال اين
سنت است كه بعد از نماز عصر هيچ نمازي بر آن كه حكم قطعي  يحال، در كرد مي

و گفتنـد:  پيش عايشه فرسـتادند   اصحاب براي حل اين مشكل، كريب را. باشد نمي
خدمت او برسان و در مورد آن دو ركعت بعد از نماز عصـر از    ي ما را به سالم همه

دهيـد در   شما آن دو ركعـت را انجـام مـي     كه  ما خبر رسيده  ال كن و بگو: بهاو سؤ
گويـد: وقتـي    نمود. كريـب مـي   از آن نهي مي صرسول خدا  ايم كه شنيده  حالي كه

در   ، زيرا كهاز ام سلمه بپرسيداو رساندم، گفت:   رسيدم  و پيغام را به  خدمت عايشه
532Fباشد. اين حديث ميراوي او اصل 

1 
كند، در  ال مياز او سؤمسح بر موزها  بن هانيء در مورد وقتي شريحهمين طور 

533Fبود. مي صاو در سفرها همراه آنحضرت  يد كهپيش علي برو گويد: جواب مي

2 
اصـول  ايـن  چاپ حيدر آبـاد صـفحه يـازده بـه      »االعتبار«امام حازمي در كتاب 

 حضرت عايشه اشاره كرده است. 
بلكه تا جـايي كـه    ،شتباه پاك ماندهاو نه تنها در روايت هاي خود از مسامحه و ا

كرد. احسان بزرگ او بر فن حديث  هاي ديگران را هم تصحيح مي ممكن بود روايت
بلكه بر مذهب اسالم اين است كه او مسامحات معاصرين خود را با نهايت سـختي  

» ادراك«نمود، در اصطالح محدثين به اين كـار   ميگرفته و اشتباهات آنها را اصالح 
                                           

كتاب صالة المسافرين و قصرها ش  -، صحيح مسلم1233كتاب الجمعة ش -صحيح بخاري -1
 .1436كتاب الصالة ش  -و سنن دارمي 1273كتاب الصالة ش  -، سنن ابوداود834

 - و سنن ابن ماجه 129كتاب الطهارة ش  -، سنن نسائي276كتاب الطهارة ش  -صحيح مسلم -2
 .552كتاب الطهارة ش 
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 ،انـد  ائمه حديث اين استدراكات را يـك جـا جمـع كـرده     بسياري از، شود يگفته م
فيمـا   ةعـين االصـاب  «، كتـاب   نگـارش در آمـده    به در اين زمينه  اي كه آخرين رساله

 هــ)  911(ت سـال   جـالل الـدين سـيوطي    ي نوشته »ةعلي الصحاب ةاستدركته عايش
534Fمرتب كرده است. ن رساله را بر مبناي ابواب فقهيينويسنده ا  ، كهاست

علي رغـم   1
اما مراتـب ابتـدايي آن پيـدا     ،فن حديث مدون نشده بود صحابه در دوران  كه اين

 .شده بود

 بود  استدراكات خود را بر آن بنيان كرده  عايشه  اصولي كه
شـود كـه    بر معاصرين خود بعد از تأمل معلوم مـي  لاستدراكات حضرت عايشه

  :مبني بر وجوه ذيل است

 ايت مخالف قرآن حجت نيسترو -أ
كه نبايد روايت با كالم الهي  بوداولين اصل حضرت عايشه در فن حديث اين 

مخالف باشد. بنابراين اصل او صحت روايات متعددي را انكار كرده و اصل حقيقت 
 و مفهوم آن روايات را مطابق علم خود بيان كرده است. 

 كنيم: مي هايي ذيل را ذكر حال جهت توضيح بيشتر نمونه
 ي نزديكانش ي گريه واسطه  به  ي عذاب دادن مرده مسأله -1

كنند كه رسول  روايت مي ...و عبداهللا بن عمر ،حضرت عبداهللا بن عباس
  ».ان امليت ليعذب ببكاء اهله«فرمود:  صاكرم

 . »شود اش (براي او) عذاب داده مي مرده بر اثر گريه خانواده«
گفت: خداوند عبدالرحمن را  ،عايشه بيان شد وقتي اين روايت براي حضرت

واقعه از اين قرار است كه  است؛  را حفظ ننموده ، اما آن بيامرزد، روايتي را شنيده

                                           
ي سيد  ) نوشته كتاب (زندگاني عايشه  همراه اي در حيدر آباد دكن به اين رساله در چاپخانه -1

 است.  هچاپ رسيد  ي آن هستم به در صدد ترجمه  سليمان ندوي كه
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خويشاوندان او   در حالي كه گذشت صرسول اكرم از كنار يهودي اي روزي جنازه
 .535F١»ليعذب  انتم تبكون و انه«فرمود:  صآنحضرت ،كردند واويال مي

منظور حضرت عايشه اين است  .»شود د و او عذاب داده مييكن ريه ميگشما «
همچنان كه در صحيح بخاري در واقعه غزوه بدر تصريح شده است كه گريه سبب 

بلكه دو چيز جداگانه هستند يعني نوحه كنندگان به خاطر مرگ او  ،عذاب نيست
چون كه  ،شود مي گريه مي كنند و مرده به خاطر اعمال گذشته خود به عذاب مبتال

536Fشد گريه كار ديگران است كه عذاب و گناه آن را خودشان متحمل خواهند

2 . 
هر شخصي جوابگـوي كـار خـودش     ؟چرا ذمه آن به گردن مرده گذاشته شود

 كافي است:، ن در اين موردآ: گواهي قرافزود ليشهعا ،بنابراين !هست

              164 :(انعام ( 
».كشد هيچ كسي گناه ديگري را بر دوش نمي«

يعني (آورد در مي  و گريه  خنده  انسان را به  آنگاه ابن عباس گفت: خدا است كه
  ي عايشه ي ابن عباس در تأييد گفته در اختيار انسان نيست، و اين گفته  و گريه  خنده

537Fابن عباس چيزي نگفتابن عمر در جواب   گفت: واهللا  باشد) ابن ابي مليكه مي

3. 
قضاوت كرده است  ابن عمر  عبداهللا و حضرت امام بخاري بين حضرت عايشه

كه اگر اين نوحه و زاري دستور خود مرده بوده و او بستگانش را هيچ وقتي از اين 
چون كه او ؛ پس او به علت گريه آنها عذاب داده خواهد شد ،كار منع نكرده است

 :فرمايد مي خداوند  ، در حالي كهاداء نكرده است فريضه تعليم و تربيت را

                                           
 -و سنن ترمذي 931كتاب الجنائز ش  -و صحيح مسلم 1288كتاب الجنائز ش  -صحيح بخاري -1

 .1004كتاب الجنائز ش 
 929كتاب الجنائز ش  -و صحيح مسلم 1288كتاب الجنائز ش  -صحيح بخاري -2
 932ئز ش كتاب الجنا -و صحيح مسلم 3979كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -3
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                  ):خود و خانواده « )6 تحريم

 ».خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كه افروزينه آن انسانها و سنگها است
يَّتِهِ  «ست: ا  و پيامبر عظيم الشأن فرموده عِ نْ رَ ئُولٌ عَ سْ مْ مَ لُّكُ كُ اعٍ وَ مْ رَ لُّكُ  »كُ

سؤال مورد زير دستانش دراز شما، ك يول است، و از هرئهر كدام از شما مس«
 ».خواهد شد

رأي حضرت  ،كنند اش براي او نوحه مي خانواده ،و اگر با وجود تعليم و تربيت او
 عايشه صحيح است.

     :تفرموده اس چنان كه خداوند       

 فرمايند  در جايي ديگر نيز مي                       

     ):باري كسي را براي حمل گناهانش به فرياد  اگر انسان سنگين« )18فاطر

چيزي از بار گناهانشان برداشته  )تواند بكند و مكي را نمياو چنين ك( ،خواند
 .538F1»هر چند از نزديكان و بستگان باشد ،شود نمي

539Fعبداهللا بن مبارك نيز همين نظريه را داشتند.

2  
در  باشد و  صحيح مي  شده  صورت عرضه  در هر سه  استدالل عايشهاما به نظر ما 

حضرت  بادر اين مسئله  ام ابوحنيفهبين مجتهدين امام شافعي، امام محمد و ام
540Fاند موافقت نمودهعايشه 

3.  
 مردگان يي شنيدن مسأله -2

كـه كشـته    به اهل قليـب (گـودالي   نگاهي  صخداگويد: رسول  مي مابن عمر
 و فرمود:  انداخت شدگان مشركين در جنگ بدر درآن انداخته شدند) 

                                           
 كتاب الجنائز (ترجمة الباب) -صحيح بخاري -1
 .1002باب ما جاء في كراهية البكاء علي الميت ش  -سنن ترمذي  -2
 امام محمد  أموط -3
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ا« قّ مْ حَ بُّكُ دَ رَ عَ ا وَ مْ مَ تُ دْ جَ  ؟ مـردم »ده پروردگارتـان تحقـق پيـدا كـرد    آيـا وعـ  «؟ »وَ
ــا رســول ــي  !اهللا پرســيدند: ي ــا م ــي؟ (مگــر آنه ــان را خطــاب ميكن شــنوند)؟  مردگ

 فرمود:   صآنحضرت
ِيبُـونَ « كِنْ ال جيُ لَ مْ وَ نْهُ عَ مِ مَ تُمْ بِأَسْ نْ ا أَ  نميشنواتر نيستيد ولي آنها  ،شما از آنان«  .541F١»مَ

 ».جواب بدهند ،توانند
اي رسول خدا! با اجسادي  :عرض كردند آمده است كه عمر ديگر در روايتي

  فرمود: صگويي؟ رسول اهللا كه روح ندارند، سخن مي
مْ « نْهُ عَ ملَِا أَقُولُ مِ مَ تُمْ بِأَسْ ا أَنْ هِ، مَ دٍ بِيَدِ َمَّ ي نَفْسُ حمُ ذِ الَّ سوگند به ذاتي كه جان « ».وَ

 .542F2»شنويد محمد در دست اوست، شما سخنان مرا بهتر از آنان نمي
 صگفت كه آنحضرتند، براي حضرت عايشه بيان كرداين روايت را وقتي 
بود. و عين حق گفتم درست  ميمي دانند كه آنچه من به آنها  اكنون آنها :فرمودند

  :حضرت عايشه اين آيه را خواند           )گمان تو  بي« )80:نمل

543F».را شنوا بگرداني )نما هزند(تواني مرده دالن  نمي

3 
محدثين پس از پذيرفتن اين استدالل حضرت عايشه براي تطبيق دادن اين روايت 

جهت توبيخ، سرزنش، درهم  خداوند :گويد اند، قتاده تابعي مي كوشش كرده
گرداند تا آن سخنان را  مي  شكستن، عذاب و حسرت و پشيماني آنها را زنده

544Fبشنوند.

داده ها به طور معجزه اندكي قدرت شنيدن به آن صكرميعني براي رسول ا 4
 شود. مي

                                           
 .1370كتاب الجنائز ش  -خاريصحيح ب  -1
مغازي كتاب ال -است . صحيح بخاري  روايت كرده  نقل از انس بن مالك از ابوطلحه  را به آن  قتاده -2

 .3976ش 
 -و سنن نسائي 932كتاب الجنائز ش  -و صحيح مسلم 3981كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -3

 .2076كتاب الجنائز ش 
 3976كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -4
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 هاي بدبختي هستند از نشانه  زن، اسب و خانه -3
ص گويد كه رسول اهللا مي ابوهريره :مردم آمدند و به حضرت عايشه گفتند

بديمني در سه چيز وجود «  ».الشؤم فی ثالثة: فی املرأة و الدابة و الدار«: فرموده است

ابوهريره نصف  ،اين صحيح نيست :حضرت عايشه گفت ».اسب و زن و خانهدارد: 
قسمت اول كالم را ص  اهللا سخن را شنيده و نصف ديگر را نشنيده است. رسول

 فرمود:  صگفته بود كه ابوهريره سر رسيد. آنحضرت
 خداوند« »اليهود، يقولون الشؤم فی ثالثة فی الدار و املرأة و الفرس  قاتل اهللا«

بديمني در سه چيز وجود دارد: اسب و زن و « :گويند مي  را نابود سازد كه ها ودييه
 .545F1»خانه

خدمت حضرت عايشه   ابوبردهروايت كرده است كه خود امام احمد در مسند 
 :گفت .بشنوم را صاز رسول خدا مايل هستم حديثي منان!ؤ: اي مادر مگفت و آمد

تفأل و  صالبته رسول اكرم د،شو دير ميتق  بنا به بديمنيفرمود:  مي صآنحضرت
546Fپسنديد فال خوب را مي

2 . 
 :گفت ،را شنيد روايت حضرت ابوهريرهوقتي در روايتي ديگر آمده است كه 

 صرسول اكرم ،قسم به ذات آن كسي كه قرآن را براي ابو القاسم فرستاده است
  :بعد اين آيه را خواند ،چنين نفرموده است

                            

         :پيوندد هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي « )22(حديد، 

در كتاب  ،مگر اين كه پيش از آفرينش زمين و خود شما ،دهد يا به شما دست نمي
و اين كار براي خدا  ،بوده است )ثبت و ضبط ،به نام لوح محفوظ(زرگ و مهمي ب

 ».ساده و آسان است

                                           
 .1537ش  1/215مسند ابوداود طيالسي  -1
 .25026ش  6/129مسند امام احمد  -2
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هاي حضرت ابوهريره و  توان روايت ها اينطور است كه مي در بعضي روايت
در اين سه چيز  :نفرمودند صرا تطبيق داد و آن اين است كه رسول اكرم عايشه

 547F1.باشد ميچيز   سهباشد در اين  بديمنييزي بنام اگر چ :بلكه فرمودند ،هستمني يبد
548Fاست.  وارد شدهبلكه به صورت تعليق  حكايت واقعيت نيستاين و 

2  
 و ديدن خداوند پيامبر -4

: يكي با را ديده است دو بار خداوند صآنحضرت«گفت:  مي ابن عباس
و ته تابعي مسروق پيش حضرت عايشه رف .549F3»چشمان سر و ديگري از طريق دلش

چنان  :خدا را ديده است؟ حضرت عايشه گفت صآيا محمد !مادراي  :از او پرسيد
 ص، هر كسي به تو گفته كه محمدسيخ شدندسخني گفتي كه موهاي بدنم 
 بعد اين آيه را خواند:  ،خدايش را ديده دروغ گفته است

                      :103 (انعام( 

و به همه دقائق (يابد  و او چشمها را درمي ،يابند او را درنمي )كُنْه ذات(چشمها «
است و با علم كامل و اراده شامل خود به همه (و او دقيق  )و رموز آنها آشنا است

 ».آگاه است )و از همه چيزها ،كاريها آشنا ريزه

                      :51 (شوري( 

به  ،به قلب(مگر از طريق وحي  ،هيچ انساني را نسزد كه خدا با او سخن بگويد«
از موانع (اي  يا از پس پرده )و يا خواب در غيربيداري ،گونه الهام در بيداري

 ». )طبيعي

                                           
 -، كتاب االثار2225كتاب السالم ش -حيح مسلم، ص5094كتاب النكاح ش  -صحيح بخاري -1

 .7497ش  7/279طبراني  -و االوسط 900ش  1/199ابويوسف 
 .127 -29زركشي ش  -االجابة -2
، تفسير 1/304بيهقي  -، االعتقاد5761ش 6/50طبراني  -، االوسط1/79هيثمي  -مجمع الزوائد -3

 .4/251و تفسير ابن كثير  17/92و  7/56قرطبي 
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در صحيح ديگري احاديث  لحضرت عايشهي  تأييد نظريهدر   گفتني است كه
 ». نور أنی أراه«: ندفرمود صاست كه رسول اكرم  آمدهمسلم 

 ».را ببينم او متوان من چطور مي او نور است،«
  عهي مت قضيه -5

در زمان جاهليت و ابتداي اسالم تا سال هفتم هجري   كه متعه يعني نكاح موقت
خيبر حرمت آن اعالم ي  غزوهدر را حرام نمود و  آن دين اسالم ، سپسجايز بود

 حضرت ابن عباس :كمي اختالف هست  اين قضيه  مربوط بهدر روايات  ؛ اماكرد
معتقد به حرمت  اما جمهور صحابه ،بعضي مردم قايل به جواز آن بودند همراه  به

، ندا هدرا پيش كر گوناگون و صحيحي  آن بوده و براي اثبات ادعاي خود احاديث
او  ؟يكي از شاگردان حضرت عايشه از او در مورد جواز متعه پرسيد  هنگامي كه
550Fكتاب خداست آنهابين من و  :بلكه فرمود ،احاديث نداد  بهجوابش را 

بعد اين آيه  ،1

  :را خواند                           

         مگر از  .كنند و عورت خود را حفظ مي« )6-5منون:ؤ(م

 ».كه در اين صورت جاي مالمت ايشان نيست ،همسران يا كنيزان خود
باشد؛ و براي همگان  نميجايز  يديگر فوق، چيز عالوه بر دو صورت ،بنابراين

عنوان همسر قلمداد   زن را به  اين است كه  نه  متعهنكاح   واضح و روشن است كه
 باشد. از رديف ما ملكت ايمانهم است، لذا چنين نكاحي جايز نمي  نمود و نه

 بدتر است  از هر سه  حرام زاده -6
كه  كند ميروايت  صاز پيامبر حضرت ابوهريره  خبر دادند كه ل عايشه  به

حضرت  .سه تا (پدر و مادر و بچه) بدتر استفرزند حرام زاده از هر است:   فرموده
يك شخص منافق به  باشد: قرار مي ايناز اين درست نيست. واقعه  :عايشه فرمود

                                           
ش  7/206بيهقي  -و السنن الكبري 3484ش  2/427و  3193ش  2/334حاكم  -ستدركالم -1

13952. 
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كسي شر اين را از سر من   فرمود: چه ص!  پيامبرگفت بد و بيراه مي صرسول اهللا
 .هستهم   زاده حرامو ، اعالوه بر اين !يا رسول اهللا :مردم عرض كردند كند؟ كم مي

     يقول:  هو رش الثالثة واهللا«فرمود:  رسول اكرم     » او از

 خداوند  ، در حالي كههر سه تا بدتر است يعني از مادر و پدرش بدتر است
يعني تقصير از مادر و  .»را بر نخواهد داشت يهيچ كسي بار گناه ديگر فرمايد:  مي

551Fه چه گناهي كرده است.پدر است بچ

1 

 ب مطالب و مغز سخندرك و فهم لُ -ب
لب مطالب و درك اختالف روايت صحابه در بعضي مسايل مبني بر اختالف در فهم 

 ت بخشيده شده بود وواست. به حضرت عايشه بهره كاملي از فهم و زكا مغز سخن
خيلي  حديث هم سنت نبوي و درك روح حقيقياز اين سرمايه بزرگ در ف ايشان

 پردازند: توضيح ادعاي ما مي  هاي ذيل به نمونهكرد.  مياستفاده 
وِ «فرمود:  پيامبر  كه  روايت كرده  ابوهريره -1 تَّى لَ ، حَ َنَّةُ نِّي اجلْ نَتْ مِ دْ دَ قَ

لْ  تَّى قُ ، حَ نِّي النَّارُ نَتْ مِ دَ ا، وَ افِهَ نْ قِطَ طَافٍ مِ مْ بِقِ ئْتُكُ ِ ا، جلَ يْهَ لَ أْتُ عَ َ رتَ ا اجْ نَ أَ ، وَ بِّ : أَيْ رَ تُ

 : لْتُ ةٌ قُ رَّ ا هِ هَ شُ ْدِ : ختَ الَ هُ قَ نَّ بْتُ أَ سِ أَةٌ ـ حَ رَ ا امْ إِذَ ؟ فَ مْ هُ عَ هِ؟«مَ ذِ أْنُ هَ ا شَ ا » مَ تْهَ بَسَ وا: حَ الُ قَ

 : الَ هُ قَ نَّ بْتُ أَ سِ : حَ الَ لُ ـ قَ أْكُ ا تَ تْهَ لَ سَ ال أَرْ ا وَ تْهَ مَ ا، ال أَطْعَ وعً اتَتْ جُ تَّى مَ نْ خَ «حَ يشِ أَوْ مِ شِ

ضِ  اشِ األَرْ شَ دم از دا جرأت ميبخود كه اگر آمد بهشت چنان نزديك من « ». خَ
 !من آمد كه با خود گفتم: خدايا. دوزخ نيز چنان نزديك آوردم مي هاي آن براي شما ميوه

اش را  چهره ،يا چشمم به زني افتاد كه گربهمگر من هم از دوزخيانم؟ در آن اثنا، 
تا ه را در دنيا حبس كرداي  : گربهگفتندچه كرده است؟  ،دم: اين زنخراشيد. پرسي مي

                                           
 .131 -134زركشي ص  -و االجابة 319سيوطي ص  -عين االصابة -1
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آزاد گذاشته تا از حشرات و و نه او را  هداد غذا او ه نه بمرده است. اينكه از گرسنگي 
 .552F1»چيزهاي ديگر زمين، تغذيه كند

  خطاب به  . عايشهحضرت ابو هريره براي مالقات با حضرت عايشه پيش او رفت
 ؟عذاب داده شده است اي گربهحبس كه زني به خاطر  دايي روايت كردهتو  :و گفتا

 از نظرفرمود:   . عايشهام شنيده صمن از رسول اكرم :حضرت ابوهريره گفت
را به خاطر يك گربه به عذاب  ذات يك مؤمن باالتر از اين است كه آن خداوند

وقتي  !. اي ابوهريرهآن زن در ضمن ارتكاب اين گناه كافر هم بوده است ،مبتال كند
553Fگفته است  گونهنگاه كن كه چ ،كني روايت مي صچيزي از آنحضرت

2. 
 هنگامي كه بر بستر مرگ افتاد،  روايت كرده، ابو سعيد خدرياز   ابوسلمه -2

از رسول خدا او لباس نو خواست و پوشيد و دليل اين كار را اينطور بيان كرد كه 
مسلمانان در لباسي از قبر « .554F٣»التی يموت فيها  ث فی ثيابهان امليت يبع«فرمود:   كه  شنيده

حضرت عايشه از اين جريان با خبر وقتي  ».اند در آن از دنيا رفته  ، كهخيزند بر مي

                                           
 باب ما ذكر عن بني اسرائيل. -صحيح بخاري -1
هيثمي  -، مجمع الزوائد10738ش 2/519، مسند امام احمد 1400ش  1/199مسننند طيالسي  -2

10/190. 
 -، السنن الكبري1260ش  1/490حاكم  -، المستدرك3114كتاب الجنائز ش  -سنن ابوداود -3

: ابوداود و ابن  و گفته5417ش  4/205منذري -و الترغيب و الترهيب 6395ش  3/384بيهقي 
 مصري است، وجود دارد، و  سند آن يحيي بن ايوب كه  اند و در سلسله را روايت كرده حبان نيز آن

  كنند، به او را تأييد نمي  اند، اما كساني هم هستند كه او استناد نموده  بخاري و مسلم و ديگران به
اي بد  : حافظه باشد، و احمد گفته : رواياتش قابل استدالل نمي ابوحاتم در مورد او گفته  عنوان نمونه

 باشد. : او فردي قوي نمي دارد، و نسائي گفته
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انسان اعمال  ،از لباس گفت خدا ابو سعيد را رحمت كند، منظور آنحضرت ،شد
555Fبود

ْ «است:  ص. و اگر نه فرموده خود آنحضرت1 مْ حمَ الإِنَّكُ رْ اةً غُ رَ اةً عُ فَ ونَ حُ ورُ  ».شُ

 :  و در روايتي چنين آمده». شما پا برهنه، عريان و ختنه نشده، حشر خواهيد شد«
الً « رْ اةً غُ رَ اةً عُ فَ ونَ حُ ُ ْرشَ   . »شد خواهيد حشر ختنه، بدون و عريان خت،ل پا« ».حتُ
نه شوهر را در خا  دهاين است كه زن مطلقه روزهاي عبر در اسالم دستور  -3

بر خالف اين حكم بيان  را متعلق به خودش ي واقعه دختر قيس فاطمهاما بگذراند. 
جاي ديگري  شدن ازخانه شوهر به منتقل به من اجازه صكرده است كه رسول اكرم

پيش چندين را  آنمود و ن ميواقعه استدالل اين   بهاوقات مختلفي  درايشان داد. 
اتفاقاً در زمان  ،و اكثر از پذيرفتن آن انكار كردندبعضي پذيرفتند  .صحابه عرض كرد

، يعني يحيي بن سعيد بن ي پيش كرده شدا امارت مروان بر مدينه يك چنين پرونده
گفته   به كرد ودر   به  الق داد و او را از خانهعاص دختر عبدالرحمن بن حكم را ط

به شدت نكته چيني  فاطمه با خبر شد او بر  كهحضرت عايشه  .دنموفاطمه استدالل 
بيان  راخود مناسب نيست كه اين واقعه   فاطمهبراي گفت:   عايشهفرمود: و كرد
خانه  از  كهاو اجازه داد   به  هدر دوران عد صبدون شك رسول اكرم، كند مي

اما بسبب اين بود كه خانه شوهر او در جايي ناامن و ترسناك  انتقال يابد. ششوهر
556Fبود.

2 
 فرمودند:  صنحضرتآكند كه  روايت مي هحضرت ابوهرير -4
در راه خدا يك  اگر« .557F٣»احب الی أن أعتق ولد زنية  ألن امتع بسوط فی سبيل اهللا«

 ».را آزاد نمايم حرام زاده اي بچه  كه از آن است  بهترنظر من  از ،برسد من  به شالق

                                           
زركشي ص  -عائشة علي الصحابة  و االجابة أليراد ما استدركته 301ي ص سيوط -عين االصابة -1

146. 
 - ، سنن ابن ماجه2292كتاب الطالق ش  -، سنن ابوداود5326كتاب الطالق ش  -صحيح بخاري -2

 .1481كتاب الطالق ش  -و صحيح مسلم 2032كتاب الطالق 
 باشد. رايط مسلم صحيح مي: اين حديث طبق ش و گفته2853ش  2/233حاكم  -المستدرك -3
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اگر در  ،مدهآدنيا  شود كه فرزندي كه از راه حرام به ثابت مي روايت اين  به  با توجه
از  لحضرت عايشهوقتي آزاد كردن او ثوابي نخواهد بود.  ،باشد مي بردگيحال 

خوب شنيده و   ، نهرحم كندرا ابوهريره  وندفرمود: خدا ،اين روايت با خبر شد
 :است كه وقتي اين آيه نازل شدقرار  ايناز واقعه  ! بيان داشتهخوب   نه

                          :ما كه (« )13-11 (بلد

او خويشتن را به گردنه  )آن كس كه ناسپاس است ،ايم دو راه پيش پاي انسان نهاده
تو     .)گذارد و آن را پشت سر نمي(زند  نمي )رهائي از شقاوت و رسيدن به سعادت(

 ».آزاد كردن برده و بنده است   ؟ دنه چيستداني آن گر چه مي
اما هر كدام ما فقيرها از كجا غالم و كنيز داريم؟ ! صيا رسول اهللا :شخصي گفت

 اجازه زنا داده شود آنهابه  ، اگردنده كه كارهاي خانه را انجام مي از ما كلفتي داريم
رسول  شود؟ واقع مي، مورد قبول آزاد كرده شود ،آيد ايي كه از او به دنيا مي بچه و

از آن  بهترنظر من  از ،برسد من  به در راه خدا يك شالق اگر« :فرمودند صاكرم
558F».را آزاد نمايم حرام زاده اي بچه  كه است 

1  
روايت شده است كه  به جز ابو داود در بقيه صحاح از حضرت ابو هريره -5

559Fرا دوست داشتگوسفند گوشت دست  صآنحضرت

علت اما حضرت عايشه  ؛2
گوشت « گويد: و مي فرمايد ميگوشت دست را براي ما نقل   به صي پيامبر عالقه

اما چون گوشت كم ميسر بود و گوشت  ،نبود صدست زياد مورد پسند آنحضرت
560F».نمود بيشتر تأييد ميرا  آن صآنحضرت، شد دست زود پخته مي

3 

                                           
 .10/58بيهقي  -و السنن الكبري 2/234حاكم  -المستدرك -1
 -، سنن ترمذي194كتاب االيمان ش -، صحيح مسلم3340كتاب االنبياء ش  -صحيح بخاري -2

 .3307كتاب االطعمة ش  - و سنن ابن ماجه1837كتاب االطعمة ش 
تنها از اين طريق وارد   ين روايتي غريب است كه: ا و گفته 1838كتاب االطعمة ش  -سنن ترمذي -3

 است.  شده
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 بح واز حضرت عمر و صحابه متعددي روايت است كه بعد از نمازهاي ص -6
را شنيد،  آن لحضرت عايشهوقتي عصر هيچ  نوع نمازي نبايد خوانده شود. 

در عين طلوع : فرمودند داند كه آنحضرت او نميو   اشتباه كرده عمر: فرمود
561Fخورشيد و غروب آن نبايد نماز خواند

1. 
كه اين اوقات، اند  فقهاء علت ممنوعيت نماز خواندن در اين وقتها را بيان كرده

آفتاب  با از مشابهت  الزم است كه خاطرهمين به  و پرستي است ت آفتاباوقا
روايت حضرت عايشه به حقيقت  ،اگر اين تحليل صحيح باشد ،پرستان پرهيز كرد

شود كه او اصل مقصد از ممانعت  تر است. و معلوم مي تر و صحيح و مناسب نزديك
  باشد.را فهميده 

را  را از دست داد، بايد آننماز صبح  از قبل سنتكسي در روايتي آمده كه اگر 
اند  را ابراز داشته  نظريههمين  نيزاهل مكه جماعتي از و  562F2.خواندبعد از نماز صبح ب

  خواندن دو ركعت قبل از نماز صبح بعد از انجام نماز فرض، در صورتي كه  كه
در احاديث آمده است كه رسول  باشد، اشكالي ندارد.  خورشيد طلوع نكرده

گويد كه او در خانه  حضرت عايشه مي ،خواند بعد از عصر دو ركعت مي صاكرم
563Fمن اين دو ركعت را ترك نكرده است

آن دو ، چنانچه بعضي از صحابه و تابعين  3
 صرا از مخصوصات رسول اكرم بعضي از صحابه آن وخواندند  ميركعت را 

درباره  صكرمروايت است كه او از رسول ا لسلمه دانستند. از حضرت ام مي

                                           
كتاب الصالة ش  -و سنن ترمذي 6/124، مسند امام احمد 833كتاب الصالة ش  -صحيح مسلم -1

183. 
 .1154كتاب الصالة ش  - و سنن ابن ماجه 422كتاب الصالة ش  -نقل از قيس  سنن ترمذي به -2
و سنن  835كتاب صالة المسافرين ش  -، صحيح مسلم1631كتاب الحج ش  -صحيح بخاري -3

 .575كتاب المواقيت ش  -نسائي
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اين قضاي آن  ،فرمود: دو ركعت ظهر را روزي نخوانده بودم ؟اين دو ركعت پرسيد
564Fدو ركعت است

1. 
روايتهاي گذشته روايت حضرت عايشه بيشتر   هبه هر حال از نظر عقلي و نيز بنا ب
 آيد. نظر مي  همعقول و مبني بر مصلحت شرعي ب

نبود كه منظور و مقصد صحيح ايي  در چنان رتبه نيز حضرت عمرشخصيت اما 
يكي از اصول شريعت اين است كه وقتي يك  ،را نفهميده باشد صآنحضرت

دهد. در اصل هنگام  احتياطاً مبادي آن را هم ممنوع قرار مي ،كند چيزي را منع مي
اما به خاطر احتياط گفته شده مطلقاً بعد از  ،طلوع و غروب آفتاب نماز ممنوع است

ماز خواندن جايز نيست تا كه بعد از اداي نماز تا برآمدن آفتاب نماز عصر و صبح ن
 و يا تا غروب آن هيچ نوع نمازي خوانده نشود.

من مل يوتر فال صلوة « فرمود: صپيامبر  كه  هروايت كرد حضرت ابوهريره -7

حضرت عايشه اين وقتي . »نماز او درست نيست ،هر كسي وتر نخوانده باشد« ».له

 ايم كه فرمود:  ما هم از ابو قاسم شنيده و هنوز فراموش نكرده ود:فرم ،را شنيد
د حافظ علی وضوئها و مواقيتها و ركوعها و قمن جاء بالصلوات اخلمس يوم القيامة «

هر « .565F٢» و ان شاء عذبه  عهد ان شاء رمحه  عند اهللا  سجودها مل ينقص منها شيئا، فليس له

د و نسر وقت و با ركوع و سجده كامل اداء ككسي نمازهاي پنجگانه را با وضوء و 
خدا بخواهد  اگر  ندارد، بلكه او عهدي با خداوند ننمايد،در آن هيچ نوع كوتاهي 

مقصود اين است كه نماز وتر سنت  .»دهد بخشد و اگر بخواهد عذاب مي او را مي
مغفرت  يعني هرگز موردشود،  ميكه نمازهاي او قبول ن اين  ي او به ، و معاقبهاست

                                           
 .579كتاب المواقيت ش  -و سنن نسائي 834كتاب صالة المسافرين ش  -صحيح مسلم -1
و االجابة  4012ش  4/215طبراني  -، المعجم االوسط1/292و  1/93هيثمي  -مجمع الزوائد -2

 .134الصحابة ص  عايشة علي  إليراد ما ادركته
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صورتي كه اين عذاب فقط براي ترك نمازهاي فرض است نه كه  در شود، واقع نمي
 ها.  سنت براي ترك

 آگاهي ذاتي  -ج
رديف حاملين علوم نبوت   به ل تمامي راههاي رسيدن حضرت عايشه خداوند

اين يك امر مسلم است كه زن نسبت به دوستي كه محرم راز بود؛   را فراهم كرده
زيرا هر  ،تماماً اسوه و الگو بود ص. رسول اكرماز شوهرش اطالع داردتر بيشاست، 

 صكه براي زنان آنحضرت اي وسايل آگاهي بنابراين راهها و ،كار او قانون بود
 براي ديگران نا ممكن بود.  ،ميسر بود

روايتي   استناد بهبنابر اجتهادات خود يا بنا بر  مسايل مختلفي است كه صحابه
كرد  كردند و حضرت عايشه بنا بر آگاهي ذاتي خود آن را رد مي بيان ميرا ي اي مسئله

است،   واقع شدهمستند  عنوان  بهلو تا امروز در آن مسايل قول حضرت عايشه
 : هايي در اين زمينه اينك نمونه

بايد گيسوهايش را باز  ،داد كه زن هنگام غسل فتوا مي حضرت ابن عمر -1
از ابن عمر تعجب  :فرمود ،اين را شنيد لضرت عايشهحوقتي كند و بشويد. 

چرا به زنها دهد تا گيسوهايشان را باز كنند، ايشان  زنان دستور مي  به  كنم كه مي
خودم را  صنگفته است كه گيسوهاي خود را كوتاه كنند؟! من جلوي رسول اكرم

566Fباشم.  كردهموهايم را باز   كه بدون اينشستم  مي

1  
حضرت وقتي شكند.  از بوسه گرفتن وضو مي :گفت مي رحضرت ابن عم -2

بعد از تقبيل (بوسه زدن) وضو  صآنحضرت :فرمود ،با خبر شدل عايشه
567Fلبخند زد ،اين را گفته ،گرفت نمي

2 . 

                                           
 .331كتاب الطهارة ش  -صحيح مسلم  -1
كتاب  -، سنن ابوداود170كتاب الطهارة ش  -، سنن نسائي86كتاب الطهارة ش  -سنن ترمذي -2

 .502كتاب الطهارة ش  - و سنن ابن ماجه 178الطهارة ش
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در نماز اگر جلوي  :گويد شنيده بود كه او مي در مورد حضرت ابو هريره -3
 شود.  نمازش باطل مي ،زن يا خر يا سگي رد شود ،مرد

دانيد. در حالي  (در عبور از جلوي نمازگزار) با سگ و االغ برابر ميشما زنان را 
نماز به  ،تختمقابل و آمد  صخدا  رسول ،باالي تخت دراز كشيده بودمكه من 

باشم، آهسته از  صجلوي آنحضرت ،هنگام نمازدوست نداشتم من . و چون ايستاد
بسترم را ترك و بدين ترتيب آمدم   مي طرفي كه پاهايم قرار داشت از تخت فرود

568Fكردم مي

 : و در روايت مسلم چنين آمده .1
مشغول خواندن  صآنحضرتواقع بود،   پاهاي من در جهت قبله  در حالي كه

زد و من پاهايم را  رفت با دست به پاهايم مي وقتي كه به سجده ميپس  ند،نماز بود
569Fكردم. اره پاهايم را دراز ميايستاد من دوب كردم و وقتي كه او مي جمع مي

2 
در اثناي سخنراني اين مسئله را بيان كرد كه اگر  روزي حضرت ابودرداء -4

فرمود   ،شنيدرا  آن لحضرت عايشهوقتي ديگر نبايد وتر را خواند.  ،صبح شود
570Fخواند مي را وتر صشد باز هم رسول اكرم صبح مي ،ابودرداء صحيح نگفته است

3. 
در چادري يمني كفن كرده شده است.  صآنحضرت :دبعضي مردم گفتن -5

فرمود: اينقدر درست است كه مردم به  ،اين را شنيد لحضرت عايشهوقتي 
در سه   ، بلكهدر آن كفن كرده نشد صهمين هدف چادر آورده بودند اما آنحضرت

، كفن وجود نداشت پيراهن و عمامه هاكه در آن يمني سفيده كتاني پارچقطعه 
571Fيدردگ

4.  

                                           
 .512كتاب الصالة ش  -و صحيح مسلم 514كتاب الصالة ش  -صحيح بخاري -1
 .512كتاب الصالة ش  -مسلمصحيح  -2
، مجمع 72ش  1/175مقريزي  -، مختصر كتاب الوتر4298ش  2/478بيهقي -السنن الكبري -3

 26100ش 6/242و مسند احمد 2/246هيثمي  -الزوائد
 و صحيح بخاري 941كتاب الجنائز ش -صحيح مسلم -4
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در ايام روزه اگر صبح  :سخنراني گفتيك در  روزي حضرت ابوهريره -6
 براي كسي ضرورت به حمام رفتن پيش بيايد (از جنابت) آن روز نبايد روزه بگيرد. 

 م پيش حضرت عايشه و ام سلمهعبدالرحمن بن حارث بن هشام و پدرش 
طرز عمل رسول : ندفرمود هر دوكنند.  رفتند كه آيا سخن ابوهريره را تصديق مي

داستان را تعريف پيش ابوهريره برگشتند و  آن دوبر خالف اين بود.  صاكرم
572Fتر هستند. آگاه  اين مسأله  گفت: آنان به  كردند، ابوهريره

1 
سنگ (رمي حجرات) و تراشيدن موي سر بجز از پرتاب در حج بعد از  -7

573Fاشدب استعمال خوشبويي و هم خوابي با زن هر چيز ديگر جايز مي

حضرت  ، اما2
فرمود: استعمال عطر و خوشبويي هيچ اشكالي ندارد من خودم با  مي لعايشه

 574F3.ام را خوشبويي زده صدستهايم آنحضرت
را حيواني : هركس گفته است مخبر رسيد كه عبداهللا بن عباس لبه عايشه -8

ه تا زماني كه هدي، ذبح نشده است، هر چبه سرزمين حرم بفرستد،  ،عنوان هديه ب
اينطور : گفت لشود. عايشه نيز حرام مي اوبراي  ،حرام استبراي يك حج گزار 

را بافتم  صهاي هدي رسول اهللا قالده م،خود . زيرا من با دستگويد كه او مي نيست
با پدرم و انداخت  ،هديآنها را با دستهاي خود، بر گردن حيوانات  صپيامبر اكرمو 

 صبراي رسول خدا كه خداوند)، آنچه را بانقرهدي (عيد  فرستاد. و تا روز ذبح 
575Fحالل كرده بود، حرام نشد

4. 

                                           
كتاب  -ترمذي ، سنن3486ش  8/261، صحيح ابن حبان 1109كتاب الصوم ش -صحيح مسلم -1

 .2388كتاب الصوم ش  -و سنن ابوداود 2/23، سنن دارمي 779الصوم ش 
/  و مذهب ابو حنيفه عمر بن خطاب  مذهب برخي از اصحاب پيامبرص از جمله  اين بنا به -2

 باشد. تنها زن حرام مي  باشد، اما شافعي و احمد و اسحاق بر آن هستند كه مي
 -و صحيح مسلم 1754ند رمي الجمار و الحلق قبل االفاضة ش باب الطيب ع -صحيح بخاري -3

 .1189كتاب الحج ش 
 1321كتاب الحج ش  -و صحيح مسلم 1700، 1699باب اشعار البدن ش  -صحيح بخاري -4
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صبح روزي كه براي من استعمال خوشبويي را  :گفت مي حضرت ابن عمر -9
اما  ،پسندم پسنديدم، من در آن وقت استعمال زباله را مي نمي، شود احرام بسته مي

به من « :گفت ،شد  هپرسيد لخوشبويي را نه. در اين مورد از حضرت عايشه
ش همسران باص . آنگاه، آنحضرتزدم خوشبويي مي(قبل از احرام)  صاكرم رسول

بوي عطر  ،نمود وقتي كه لباس احرام بر تن مي ،هنگام صبحسپس . همبستري مي كرد
من « :گفت و گاهي مي 576F1.»رسيد به مشام مي صرسول اهللا )مبارك(همچنان از بدن 

درخشندگي عطر  صدر فرق سر آنحضرت خوب يادم هست كه صبح شب احرام
  577F2.پيدا بود

 قدرت حافظه -د
از اين عطيه الهي  لقوت حفظ بخشش گرانبهاي الهي است، حضرت عايشه

ي ا كامالً برخوردار بودند. در صفحات گذشته گفته شد كه در دوران بچگي اگر آيه
افظه دارومدار احاديث بيشتر به قوت ح ؛ماند خورد به يادش مي به گوشش مي

را هر وقت به  بستگي دارد. واقعات روزمره عهد رسالت را به خاطر داشتن و آن
و نقل شد  ذكر مي صهمان صورت بيان كردن و بيان كلماتي كه از زبان آنحضرت

 بزرگترين فرضيه يك محدث است.  ،به صورتي كه شنيده آن
 ،عاصرين خود نمودههايي كه ام المؤمنين بر م چيني نكته  يابيم كه رو در مي از اين

  هاي براي اين قسمت: است، اينك نمونه  بودهدر آن مراتب قوت حفظ دخيل 
 لوفات كرد، ام المؤمنين عايشه وقاص ابيحضرت سعد بن وقت  -1
اش به مسجد آورده شود تا او هم در نماز جنازه شركت كند.  خواست كه جنازه مي

                                           
 -و سنن نسائي 1192كتاب الحج ش  -و صحيح مسلم 270كتاب الغسل ش -صحيح بخاري -1

 .2704و كتاب الحج ش  417كتاب الغسل ش 
 .1190كتاب الحج ش  -و صحيح مسلم 1538كتاب الحج ش  -صحيح بخاري -2
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مگر  ،كنند رف را فراموش ميمردم اعتراض كردند، فرمود: مردم چقدر زود ح
  578F1.خواندنرا در مسجد  ءنماز جنازه سهيل بن بيضا صآنحضرت

 رسولكه شخصي از وي پرسيد: روايت است  ماز حضرت عبداهللا بن عمر -2
. آن كه يكي از آنها در ماه رجب بود بار،فرمود: چهار  چند بار عمره نمود؟ صاهللا 

كه اي  شنيده !المومنين اي ام: رفتم و گفتم لنزد عايشه :گويد شخص، مي
 گويد: رسول مي گفت:  گويد؟  فرمود: چه مي لگويد؟ عايشه ابوعبدالرحمن چه مي

 لعايشه يكي از آنان در رجب بوده است.انجام داده كه چهار عمره  صاهللا 
 صاهللا  رسولهاي  او در تمام عمره ؛فرمود: خداوند بر ابوعبدالرحمن رحم كند

579Fاست ننمودهعمره  ،در ماه رجب صهرگز آنحضرتحضور داشته است. 

2. 
مردم اين  .روز است 29يكبار به شاگردش گفت كه ماه  حضرت ابن عمر -3

 ،رحم كندرا گفت: خدا ابوعبدالرحمن  ،بيان كردند لرا براي حضرت عايشه
 580F٣.»الشهر يكون تسعا و عرشين«اينطور فرمودند:  صآنحضرت

 ».گاهي ماه بيست و نه روز مي شود«
 عبداهللا بن عمر ،حضرت عبداهللا بن عباس  از جمله صجمعي از ياران پيامبر -4

مرده « ».ان امليت ليعذب ببكاء اهله«فرمود:  كنند كه رسول اكرم روايت مي ...و

 . »شود اش (براي او) عذاب داده مي بر اثر گريه خانواده
از درغگويان شما نه «گفت:  ،وقتي اين روايت براي حضرت عايشه بيان شد

اما گاهي انسان اشتباه  ،اند كنيد و نه از كساني كه درغگو قرار داده شده روايت مي
 . 581F4»شنود مي

                                           
 .538كتاب الجنائز ش  -امام مالك -و موطأ 973كتاب الجنائز ش  -صحيح مسلم -1
 .1255كتاب الحج ش  -و صحيح مسلم 1776كتاب الحج ش  -صحيح بخاري -2
 .26109ش  6/243و  24292ش  6/51مسند امام احمد  -3
و مسند امام احمد  1858كتاب الجنائز ش  -، سنن نسائي928كتاب الجنائز ش  -سلمصحيح م -4

 .26452ش  6/281
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شنيده  ، چيزيخدا بر ابو عبدالرحمن رحم كند« :در روايتي ديگر است كه گفت
 .»اما حفظ نكرده است

روايتي را گفت: خداوند عبدالرحمن را بيامرزد،   است كه  و در روايتي ديگر آمده
 اي واقعه از اين قرار است كه روزي جنازه است؛  را حفظ ننموده ، اما آن شنيده

 ،كردند خويشاوندان او واويال مي  در حالي كه گذشت رسول اكرم از كنار يهودي
 .582F١»ليعذب  انتم تبكون و انه«فرمود:  آنحضرت

 .»شود د و او عذاب داده مييكن گريه ميشما «

 لاحاديث حضرت عايشهترتيب و تدوين 
وقتي  ،روايات صحابه و احاديث در نيمه سده اول به رشته تحرير و كتابت در آمدند

هجري بر  101در سال  حضرت عمر بن عبدالعزيز ،اولين سده هجري كامل شد
بر مسند  /بن حزم انصاري وعريكه خالفت نشستند در اين زمان ابوبكر بن عمر

بيشتر در آغوش حضرت عايشه   كهاش عمره  خالهقضاوت بود، علم و فضل او به 
در طي حكمي به  گشت. حضرت عمر بن عبدالعزيز بر مي ،تربيت يافته بود

هاي عمره را نوشته و پيش او  روايتو  صاحاديث پيامبرابوبكر دستور داد كه 
583Fبفرستد

2 . 

                                           
 -و سنن ترمذي 931كتاب الجنائز ش  -و صحيح مسلم 1288كتاب الجنائز ش  -صحيح بخاري -1

 .1004كتاب الجنائز ش 
ابن حجر  -يب التهذيبو تهذ 17/251ابن عبدالبر  -، التمهيد8/480ابن سعد  -الطبقات الكبري -2

 .2850ش  12/466عسقالني 
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 و اصول آن در اجتهادفقه و قياس : مبحث سوم ل
باشند و فقه به نتيجه  قيقت به منزله داليل فقهي مياز نظر عملي كتاب و سنت در ح

الي خطوط قرآن و سنت  گويند. آنچه در البه نچه از آن استنباط شده ميآآن داليل و 
از اين   پردهگردد،  بحث مي »اإلفتاء و االرشاد«تحت عنوان   و آنچه درج شد

 او مورد استناد اصول منين در فقه چه اندازه بوده است، وؤالم رتبه ام  دارد كه برمي
 ؟قياس چه بوده است در استنباط مسائل و اجتهاد و

بعد از سپري  ،خودش مركز علم و فتوا بود صدر عهد رسالت، شخص پيامبر
كه رازدان شريعت بودند جانشين   بزرگان صحابه ،شدن اين عهد مقدس

اگر با مسئله جديدي برخورد  معمر وشدند. حضرت ابوبكر  صآنحضرت
گرفتند. اگر از  نها مشوره ميآدند و از نمو ردند تمام علماي صحابه را جمع ميك مي

كرد و اگر نه بر احكام  را بيان مي رسيد آن آنها كسي حديث خاصي به ذهنش مي
 نمودند.  حكم ميو منصوص قياس كرده 

در زمان  ،اين مركز فقهي تا اوايل خالفت سوم به مركز نبوت وابسته بود
ها سر بلند كردند و مردم به مكه معظمه، طايف، دمشق و  فتنه حضرت عثمان

رو بسياري از  از اين قرار داد،كوفه را دارالخالفه  حضرت علي ؛بصره رفتند
گر چه اين واقعات اتفاقي دايره ا ،تربيت يافتگان اين مدرسه به شهرهاي ديگر رفتند

را حفظ كند. اگر هم آن  اجتماعي آن اتحاد اما نتوانست عظمت ،علم را وسيع نمود
 .را يافت توان آن فقط در در و ديوار كاشانه نبوي مي ،رونق باقي مانده بود

نفر چهار  عايشهو عبداهللا بن عباس، ابو هريره ، حضرت عبداهللا بن عمر 
 ،مسند نشين مجالس فقه ،در مدينه طيبه بعد از بزرگان صحابه  مشهوري بودند كه

در مورد احكام غير منصوص اين چهار بزرگ اصول  و دعوت واقع شدند،فتوا 
اين بود كه  ممد نظر داشتند. روش حضرت عبداهللا بن عمر و ابو هريرهرا مختلفي 
  عرضهبه سائل را بر  آن يافتند، ي ميدر كتاب و سنت و اثر جواب اي مسئله اگر براي

ن حالت بر با همي . حضرت عبداهللا بن عباسندشد و اگر نه ساكت مي داشتند مي
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كرد و  مسائل جديد را قياس مي ،احكام منصوص گذشته يا بر مسائل فيصله شده
 نمود. صادر ميجواب را طبق عقل خودش 

 قرآن مجيد
اين بود كه او قبل از همه چيز به قرآن مجيد  لاصل استنباطي حضرت عايشه

از اين بعد  ،دنمو مي يافت به حديث مراجعه اگر در آن چيزي نمي ،كرد نگاه مي
رسيد و در بحث علم حديث گذشت كه شخصي در مورد  نوبت به قياس عقلي مي

584Fكتاب خداست آنهابين من و  در جواب فرمود:او  ؟متعه رأي او را پرسيد

بعد اين  ،1

  :آيه را خواند                         

          مگر از     .كنند و عورت خود را حفظ مي « )6-5منون:ؤ(م

 ».كه در اين صورت جاي مالمت ايشان نيست ،همسران يا كنيزان خود
 بنابراين متعه جايز نيست.  !شود نه همسر است و نه كنيز متعه مي اوزني كه با 

 ،كنند آنچه عجمها در مراسم مذهبي خود ذبح ميآيا شخصي از او پرسيد كه 
فرمود: اگر آن حيوان خاص براي همان روز  ؟جايز استبراي مسلمانان خوردن آن 
مثل  . 585F2»باشد از ميوهاي آنان جايز مي  استفاده  و افزود كه جايز نيست ،كشته شود

 فرمايد: يم خداوند  كه  ي ذيل استنباط نموده ايشان آن حكم را از آيه  كه اين

           بر آن  )به هنگام ذبح(و آنچه نام غيرخدا « )173 :ه(بقر

 ».بر شما حرام كرده است )و به نام بتان و شبيه آنها سر بريده شود(گفته شده باشد 
منين! آيا زيد بن ارقم را ؤآمد و گفت: اي ام الم ل نزد عايشه  ام محبه

درهم به  800كنيزي به قيمت  ايشانعرض كرد:   گفت: آري. ام محبهشناسيد؟  مي

                                           
ش  7/206بيهقي  -و السنن الكبري 3484ش  2/427و  3193ش  2/334حاكم  -المستدرك -1

13952. 
 .1/206و تفسير ابن كثير  2/224تفسير قرطبي  -2
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پرداخت  شو شرط گذاشت كه هر وقت حقوق است  هخريداز من صورت نسيه 
درهم  600در همين اثناء او همين كنيز را به قيمت  .را ادا خواهد كرد مقرض ،شود

حضرت . د نمودمرا از او باز خري و من آن در معرض فروش قرار داد صورت نقد  به
تو هم بد كردي و زيد بن ارقم هم بد كرده است، به او بگو كه «فرمود:  ل عايشه

 ، نمودهباطل بود، حاصل كرده  صهايي كه در جهاد به همراه رسول اكرم او ثواب
  586F1.»كه توبه كند مگر اين

يست در اين صورت خاص آن دو لمنظور اين است كه حضرت عايشه
فقط همين اندازه  اتدر رواي  . گفتني است كهبا قرار دادر نوانع  به اضافي را درهم

ين خاطر همبه  است،  نشده  اشاره ل مستند حضرت عايشه  و به واقعه ذكر شدهاز 
الرزاق و عبداختالف هست كه چرا حضرت عايشه اين طور حكم نموده است، اما 

 :يل استدر روايت ديگر سنن دارقطني تصريح شده است كه مأخذ او آيه ذ

                        587 )275:  (بقرهF2 

آنچه  ،دست كشيد )از رباخواري(پس هر كه اندرز پروردگارش به او رسيد و «
 ».از آن او است )و سود و نزولي كه قبالً دريافت نموده است(پيشتر بوده 
 فرمايد: مي  ي مطلقه در مورد عده خداوند

               228: (بقره( 

بار  و يا سه(به مدت سه بار عادت ماهانه  )بعد از طالق(و زنان مطلّقه بايد «
 ».انتظار بكشند )شدن از حيض پاك

دارند، وقتي تالف در معني قروء اخ ، و علماءيعني زمان عده سه قروء است
بعد از گذشت  ،دشبرادرزاده حضرت عايشه طالق داده  دختر عبدالرحمن  حفصه

                                           
، المصنف 211ش  3/52، سنن دارقطني10580و  10579ش  5/330بيهقي  -السنن الكبري -1

 .14813و  14812ش 8/185عبدالرزاق
 همان -2
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به اين خاطر بعضي مردم اعتراض  ،او را از خانه بيرون كرد ششوهر حيض،سه 
آيه نالثه قروء استدالل كردند. ام   به كردند كه اين بر خالف دستور قرآن است و

مراد از  ؟دانيد كه قروء چه هست است اما آيا مي المؤمنين گفت ثالثه قروء درست
588Fقروء طهر است.

1 
از ابوبكر بن عبدالرحمن شنيدم   گويد: كه از ابن شهاب مينقل   به /امام مالك

  را براي قروء استفاده حضرت عايشه همان تفسيرتمام فقهاي مدينه  گفت: مي  كه
589Fكردند مي

2. 
 گرفتند.  گي را مراد ميايام مخصوص قاعد» قروء«اهل عراق از  اما

 سنت نبوي
  باشد. ي دوم مي و در مقام و رتبهحديث دومين اصل استنباطي 

اين مسئله پيش آمد كه اگر شوهر به زنش اختيار طالق گرفتن را بدهد و زن  *
 ؟شود يا نه مي  دادهآيا زن طالق  ،اين اختيار را نپذيرد و دوباره به شوهر برگرداند

حضرت ؛ اما شود ر اين بودند كه يك طالق واقع ميب مزيد و حضرت علي
شود و او براي اثبات اين مطلب  معتقد بود كه يك طالق هم واقع نمي لعايشه

به زنهايش اختيار داد كه دنيا را قبول  صواقعه تخيير را پيش كرد كه آنحضرت
اختيار  همه راه دوم را ،فقر و فاقه را بپذيرندو مانده  صكنند يا در خانه نبي اكرم

590Fكه نه.  البتهآيا بر ازواج مطهرات يك طالق واقع شد؟  .كردند

3 

                                           
 .1197ش  2/576امام مالك  -موطأ -1
 1198همان  -2
، سنن 1477كتاب الطالق ش  -، صحيح مسلم5264و  5262كتاب الطالق ش  -صحيح بخاري -3

 .1179كتاب الطالق ش  -و سنن ترمذي 3203كتاب النكاح ش  -نسائي
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و غالم رشته واليت برقرار است و  كسي غالمي را آزاد كند در ميان آقا * اگر
غالم قانوناً فاميل و  ،توانند شريك بشوند شود كه در تركه مي اثر آن اينجا مرتب مي

 اهميت دارد.  شود بنابراين واليت خويش او قرار داده مي
، من غالم عتبه بن ابي لهب بودم :عرض كردو آمد  ل عايشهغالمي به خدمت 

مرا در معرض فروش قرار  ارث بردند و آنان  ايشان جان داد و فرزندانش مرا به
  ال من اين است كهؤ، حال سآنها باشد  بهدادند و شرط گذاشتند كه واليت متعلق 

كتابت خود و در مورد آمد  وينزد  لبريرهفرمود:  ؟من موالي چه كسي هستم
از مال كتابت را  يچيزو هنوز ش) كمك خواست. خوي(پرداخت مال براي آزادي 

اگر موافق  گرد و بگو: نزد مالك خود بربه وي گفت لعايشه .پرداخت نكرده بود
والي تو از آنِ به اينكه ط وشرمكنم  ميمن (عايشه) پول كتابت را پرداخت هستند. 

اگر  :گفتند آنها نپذيرفتند و . امابريره به مالكش اين پيشنهاد را ارائه داد. اشدمن ب
. استوالي تو از آنِ ما كند، بكند. ولي  در حق تو چنين احساني مي لعايشه
  فرمود: ص. رسول اهللانمودبازگو  صاين مطلب را براي رسول اكرم لعايشه

الءُ « وَ امَ الْ إِنَّ ي، فَ تِقِ أَعْ ي فَ تَاعِ تَقَ  ابْ از همانا حق والء  .آزاد كن بريره را بخر و« .591F١»ملَِنْ أَعْ

 .»كند ميو را آزاد اآنِ كسي است كه 
 فرمود: برخاست و گويد: بعد از آن، رسول اهللا  رواي مي

يْسَ يفِ « ا لَ طً ْ طَ رشَ َ رتَ نِ اشْ تْ يفِ كِتَابِ اهللاَِّ، مَ يْسَ ا لَ وطً ُ طُونَ رشُ ِ رتَ نَاسٍ يَشْ الُ أُ ا بَ كِتَابِ  مَ

ثَقُ  أَوْ قُّ وَ طُ اهللاَِّ أَحَ ْ ةٍ، رشَ رَّ ةَ مَ ائَ طَ مِ َ إِنْ رشَ هُ وَ يْسَ لَ لَ شرطهايي  ،چرا بعضي از مردم« .»اهللاَِّ فَ

وجود شرطي بگذارد كه در كتاب خدا  ،مي گذارند كه در كتاب خدا نيست؟ هركس
انست كه) (بايد د .صد بار هم شرط بگذارد ،اگر چه .باطل استآن شرط، ، ندارد

 .)(كه انجام گيرد». است و محكم تر شرط خداوند سزاوارتر

                                           
 -، سنن ابوداود1504كتاب العتق ش  -، صحيح مسلم2565كتاب العتق ش  -صحيح بخاري -1

 .1519امام مالك ش  -كتاب العتق -و موطأ3929كتاب العتق ش 
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  به صسنت پيغمبر  حكم شرعي و سه  گويد: سه مي ل حضرت عايشه
  سنت اين است كه  براي مردم آشكار و معلوم گرديد، يكي از اين سه  ي بريره واسطه

بود) بماند و يا   برده  پيش شوهرش (كه  او آزاد شد و بعد از آزادي مخير گرديد كه
و (است   حق والء خاص آزاد كننده«گفت:  صنكاحش را فسخ كند، دومي: پيامبر

  منزل آمد ديد كه  به صپيامبر  سومي: وقتي كه». گردد) كس ديگري منتقل نمي  به
 صديك غذا پر از گوشت است، آنگاه مقداري نان و خورشت را براي پيامبر

ديك پر از گوشت است، چرا گوشت را   كهديدم «فرمود:  صآوردند، پيامبر
 »نياورديد!

  به  عنوان صدقه  به  گفتند: بلي، در ديك گوشت هست، ولي گوشتي است كه
  براي بريره«گفت:  صخوريد، پيامبر نمي  است و شما هم صدقه  شده  داده  بريره

ب   قهعنوان صد  چيزي به  باشد (يعني وقتي كه مي  است ولي براي من هديه  صدقه
را ببخشد،  آيد، اگر آن شخص هم آن ملكيت او درمي  شد آن چيز به  شخصي داده

 .») صدقه  داردنه  حكم هديه
از آن كليات مختلف  لاما حضرت عايشه ،معمولي هستند هايي داستاناينها 

سه حكم ل به بركت آزادي بريره  كه همچناناستنباط كرده است. را فقه و قانون 
  :نداسالمي مشخص شد

 .كسي است كه آزاد كرده استآن الو الء لمن اعتق: حق واليت از  )1
 شوهر خود را قبول كند يا نكند.   مختار است كه ،آزاد كرده شود ياگر كنيز  )2
اگر به مستحقي مال زكات داده شود و از طرف خودش به غير مستحقي   )3

ن مال براي غير مستحق گرفتن آن مال جايز است يعني هويت آ ،هديه نمايد
 شود.  عوض مي

اما در  ،ننموده وضيحرا ت هاي او اينطور است كه او خودش آن بعضي از استنباط
چنان اشاراتي هست كه فقها بر مبناي آن كاخهاي بلندي از علم  ايشان اتسلسله بيان

 اند.  و دانش افراشته
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، ندبود صكم و بيش يكصد هزار مسلمان همراه آنحضرت الوداع ةحجدر * 
در ذهن همه  اين سفردر همسفر او بودند. واقعاتي پيش آمده  اَكابر صحابهتمام 
ي آن  همههم واقعات خودش را حفظ نموده بود و  لو حضرت عايشه بود مانده

بيان كرده  لكه حضرت عايشهاي  هاما واقع ،باشند در احاديث مذكور ميواقعات 
راي توضيح احكام و فروع و ب  قرار گرفتهاصول فقها و مجتهدين عنوان   بهاست 

 است.  مسايل همچون مرجعي واقع شده
ي بيت را طواف نمايد  و نتوانست خانه حضرت عايشه در اثناي حج معذور شد

 ،اين برايش بسيار گران تمام شد سعي را انجام دهد،  و ميان صفا و مروه
 بهبعد از پايان حج  صاو را دلداري داد و به دستور رسول اكرم صآنحضرت

او   به صبست و پيامبر  عمره  و احرام به تنعيم رفت  همراه عبدالرحمن بن ابوبكر به
592Fقرار بود انجام دهيد  اي كه جاي عمره  گفت: اين به

1. 
از اين حديث حضرت «نوسيد:  مي ،نقل اين روايت پس ازحافظ ابن قيم 

  :شوند چند اصل و قواعد مهم حج استنباط مي لعايشه
قارن) براي هر دو يك مج و عمره را باهم بكند (هر شخصي كه نيت ح )1

 طواف و سعي كافي هست. 
 شود.  طواف القدوم در حالت معذوري (مريضي ماهانگي) از زن ساقط مي  )2
 بعد از حج نيت عمره براي زن معذور جايز است.   )3
تواند بقيه مناسك حج را  مي ،زن در حال معذوري به جز طواف خانه كعبه  )4

 ادا بكند. 
 حل است. جزو   بلكهباشد،  يم در حرم داخل نميتنع  )5
 توان در يك سال دو مرتبه بلكه در يك ماه دو بار عمره را ادا كرد.  مي  )6

                                           
و  4395و كتاب المغازي ش  1785و  1651، 1638، 1556كتاب الحج ش  -صحيح بخاري -1

 .1212كتاب الحج ش  -صحيح مسلم
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هر شخصي متمتع باشد، يعني نيت حج را جدا و نيت عمره را جدا كرده  )7
تواند بعد از اداي  مي، باشد و خوف داشته باشد كه مبادا عمره از دستش برود

 د. حج عمره بكن
 593F1.شود جواز عمره مكيه فقط از همين واقعه ثابت مي  )8

او مسئله را  ،قبل از آخرين طواف معذور شد لدختر حيي حضرت صفيه* 
حضرت  594F2!كرده بودي  كهطواف  ،اين فرمود: قبل از ؟پرسيد صاز آنحضرت

از اين واقعه اين مسئله را استنباط كرد كه طواف آخر الزم نيست و  لعايشه
  حج آمده  ا او بهر از آن مستثني هستند چنانچه در زمان حج زنهايي كه بمعذو يزنها

 كردند. همين مسئله عمل مي  هب بودند

 قياس عقلي 
معني قياس عقلي اين نيست  ،باشد مي قرآن و سنتبعد از  ي در مرحله قياس عقلي

نظور بلكه م ،عقل خودش فيصله احكام شرعي را بكند  كس از راه رسيد بنا بهكه هر 
در دين مورد تكريم قرار   تفقه  آنان را به خداوند  اي است كه برجسته دانشمندان

بر اثر ممارست كتاب و سنت  و اند دست آورده  و در آن نهايت مهارت را به  داده
ي جديد مطرح شود ا كه وقتي پيش آنها مسئله  هنها پيدا شدآاين ملكه و استعداد در 

طور جواب  را اين بود آن زنده مي فهمند كه اگر شارع آنها بنابر همان ملكه مي
 داد.  مي

  داشته  دادگاهي عرضه  زيادي را بههاي  هپروند  مانند يك وكيل مهم و ماهري كه
تواند با  قضاياي قبلي باشد، مي  مشابهه  اي كه كردن قضيه  محض مشاهده  است و به

دادگاه مورد بررسي واقع شود، فالن در فالن   كمال اطمينان بگويد: اگر اين پرونده
 آيد. اجرا در مي  حكم روي آن به

                                           
 هـ).1407وط (ؤعيب ارناانتشارات: موسسة الرسالة ت: ش 2/175  ابن قيم جوزيه -زاد المعاد -1
 .926ش  1/412امام مالك  -باب إفاضة الحائض -موطأ -2
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هاي شريعت آگاهي زيادي  دانيد كه حضرت عايشه از نظاير و قضاوت مي
هاي ذيل  ، اينك نمونهرود بنابراين اشتباه قياس عقلي او خيلي كم انتظار مي ،داشت

  افكند: پرتوي مي  قياسهاي عقلي آن بانوي فقيه  به
آمدند و در نماز جماعت شركت  زنها به مساجد مي صر زمان آنحضرتد -1

ها بود و پشت سر آنها صف زنان بود.  ردها صف بچهبعد از م ؛كردند مي
و  مساجد باز نداريد  بهزنها را از آمدن  !مردماي عموماً حكم داد كه  صآنحضرت

 فرمود:   كه  در روايتي ديگر آمده
هاي خدا منع  كنيزان خدا را از آمدن به مسجد« .595F١» جد اهللامسا  ال متنعوا إماء اهللا«

 . »يدننك
بر اثر رفت و آمد و اختالط اقوام مختلف، وسعت  صبعد از زمان پيامبر گرامي

دولت زيب و زينت  ، زنان مسلمان تحت تأثير واقع شدند وتمدن و فراواني سرمايه
اين حالت را مشاهده وقتي  لرونق گرفت. حضرت عايشه آنانو آرايش در ميان 

فرمود: اگر امروز داشت و   بدون درنگ نصيحت خود را بر فرزندانش عرضه ،كرد
زنان   كه ، همچنانداشت زنها را از آمدن به مسجد باز مي ،بود زنده مي صآنحضرت

596Fاند منع شدهآمدن به مسجد  ازاسرائيل  بني

2 . 
استنباط همان قياس اما منشأ اين  ،اين رأي عمل نشد  هگر چه در آن وقت ب

  .عقلي است
بود كه هر كسي مرده را غسل بدهد او بايد غسل  فتواي حضرت ابوهريره -2

 لحضرت عايشه . وقتيبايد دوباره وضو بگيرد ،كند وهر كسي جنازه را بلند كند

                                           
 442كتاب الصالة ش  -، صحيح مسلم900كتاب الجمعة ش  -صحيح بخاري -1
 -و سنن ابوداود 445كتاب الصالة ش  -، صحيح مسلم869كتاب االذان ش  -صحيح بخاري -2

 .569كتاب الصالة ش 
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شود و اگر كسي چوبي بردارد او را  يا مسلمان مرده ناپاك ميآ« :فرمود ،شنيد اين را
 597F1.»شود چه مي

علما در اين الزم است يا نه؟  نيمبراي واجب بودن غسل شرعي خروج  -3
وقتي الماء من الماء.  :گفت مي حضرت جابرمورد با هم اختالف نظر دارند، 

بعد  و پيش كردرا حديثي  ،ابتدا بر خالف آن ،اين را شنيد لحضرت عايشه
ماء صورت نگيرد بشود و خروج  مشروع زناچطور اگر كسي مرتكب كار نا :فرمود

  .598F2؟پس چرا غسل واجب نباشد !كنيد او را رجم مي

 تتقسيم سن
انجام داده از  صفقه اين است كه افعالي كه آنحضرت و مهم يكي از نكات ظريف

كدام به طور محض عادت يا بنابر مصلحت و عبادي و آن كدام به حيثيت مذهبي و 
 انجام داده به آن سنت صافعالي كه آنحضرت ؟ايجاب وقت انجام گرفته است

  :اند گويند. فقها ابتدا سنت را به دو نوع تقسيم كرده مي
 .عاديسنت  -2. عباديسنت  -1

 .ثواب انجام گرفته باشندكسب آن افعالي است كه به نيت  :عباديسنت 
  :و آن هم بر دو قسم است

و هيچ   ههميشه آن را انجام داد صپيامبر كه باشد عبارت از افعالي مي: كدهؤم
 وقت ترك نفرموده است.

 . استرا ترك نموده  گاه گاهي آن :سنت مستحبه
عبادت انجام  نيترا به  آن صاست كه آنحضرت عبارت از افعالي :عاديسنت 

. يا بنا بر نياز شخصي يا ضرورت است  هانجام داداعتبار انساني   نا بهبلكه ب ،نداده
البته  ،بر امت الزم نيست ص اهللا رسولاتباع افعال عادي  ؛داد وقت گاهي انجام مي

                                           
 .135-36عائشة علي الصحابة ص   دركتهاالجابة إليراد ما است -1
 .297سيوطي ص  -و عين االصابة 158زركشي ص  -االجابة -2
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محبت  ي ثمرهاز آن افعال را هم  دنبال كردن ،بركت كسباهل محبت به خاطر 
599Fمحبوب است ،هر كار محبوب، زيرا دانند مي

1.  
خودش قبل از فقها اين اصل  لشود كه حضرت عايشه از احاديث معلوم مي

در مورد تراويح فقط از او روايت  مبيني مي  رو است كه ، از ايننشين كرده بود را ذهن
روز چهارم  ،سه روز با جماعت نماز تراويح خواند صشده است كه آنحضرت

  كهصبح  ،تشريف نياورد صآنحضرتمسجد پر از طرفداران نماز تراويح شد، اما 
  :گفت به صحابهشد 
 600F2.»نهامل خيف علی مكانكم، و لكنی خشيت ان تفرتض عليكم فتعجزوا ع  اما بعد، إنه«

من به اين خاطر نيامدم كه مبادا اين من از آمدگي شما اطالع داشتم، اما   بدانيد كه«
  ».نماز بر شما فرض كرده شود

 صآنحضرت  آنچههر   كهدانست  مي ل عايشهاز اين معلوم مي شود كه 
 در درجه وجوب و تأكيد نخواهد بود.  ،هميشه و دائماً انجام ندهد

 ؛كرد سنن را به عادي و عبادي تقسيم نمي ابن عمر حضرت صحابهميان از 
خاطر  به اين .سنت است ،به هر دليلي انجام داده صاو متعقد بود هر چه آنحضرت

 صاگر جايي آنحضرت ؛كرد پيروي مي صحضرت او در منازل سفر هم از آن
  .گرفت او نيز بدون ضرورت وضو مي ،اتفاقاً وضو گرفته بود

در موقع حج ؛ به اين فرق قايل بودند مرت ابن عباساما حضرت عايشه و حض
دانست  اين را سنت نمي ل عايشهاما  ،در وادي ابطح اردو زده بود صآنحضرت

  گفت: و مي

                                           
 امام قرافي. -اإلحكام في تمييز الفتاوي و األحكام -1
، سنن 761كتاب صالة التراويح ش  -، صحيح مسلم2012كتاب التراويح ش  -صحيح بخاري -2

 .1373كتاب الصالة ش  -اودو سنن ابود 1604كتاب قيام الليل ش  -نسائي
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 ».نزول االبطح ليس بسنه انام نزل رسول اللهص النه كان اسمح خلروجه اذا خرج«
زد كه بيرون  در آنجا اردو صآنحضرترو  و از اين ،اقامت در ابطح سنت نيست«

 . 601F1»رفتن از آنجا آسان بود

 اختالف با معاصرين
  نظر داشته در بسياري از احكام فقهي با معاصرين خود اختالف لحضرت عايشه

، اينك جدول اند فقهاي حجاز به قول او عمل كرده واست و حق به جانب او بوده 
ايل فقهي در مس  با ديگر صحابه ل ذيل را جهت آگاهي از اختالفات عايشه

   :ايم جامع ترمذي و ديگر كتابهاي حديث انتخاب كردهاز   ايم كه ساخته  آماده
 ديگر صحابهي  رأي و نظريه لحضرت عايشهي  رأي و نظريه 
 شكند ابن عمر: وضو مي شكند از بوسه وضو نمي 1
 شكند ميرا وضو  :ابوهريره .شكند ميرا نبرداشتن جنازه وضو  2
باز كردن موها براي بت جناهنگام غسل  3

 زن الزم نيست.     
 ابن عمر: الزم است 

 
 استغسل  جابر: خروج ماء شرط  شود غسل از التقا واجب مي 4
 ديگر صحابه: مراد حيض است طهر است ،مراد از قروء 5
 شود ابوهريره: واجب مي شود جب غسل نميموغسل دادن مرده  6
 ام عطيه: بايد تزئين كرد دزن مرده نبايد موهايش تزئين بشو 7
باطل  را نمازگذار، زن از جلو نماز عبور 8

 كند نمي
 شود باطل مي :ابوهريره

  ههوا خواند يروشن در رافع بن خديج: نماز صبح بايد در تاريكي خوانده شود 9
 شود مي

 تأخير بايد كرد :ام سلمه نماز عصر بايد زود خوانده شود 10

                                           
 -، سنن ترمذي1765كتاب الحج ش  -، صحيح بخاري1311كتاب الحج ش  -صحيح مسلم -1

 .3067كتاب المناسك ش  - و سنن ابن ماجه 923كتاب الحج ش 
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 تأخير بايد كرد :ابو موسي زود خواند نماز مغرب را بايد  11
در حال جنابت اگر صبح باشد روزه  12

 شود  باطل نمي
 شود ابو هريره: روزه باطل مي

 ابوموسي: بايد تأخير كرد افطار بايد تعجبيل كرد براي 13
خوردن گوشت قرباني بعد از سه روز  14

 هم جايز است
 جايز نيست :علي و عمر

وادي محصب سنت  قيام در ،در حج 15
 نيست

 ابن عمر: سنت است

 ،در حج بعد از تراشيدن موي سر 16
 استعمال خوشبويي جايز است 

 ابن عمر: جايز نيست

بندهاي حج بر فرستنده قرباني به  پاي 17
 شود كعبه عايد  نمي

 شود عايد مي :ابن عباس

در حج زن حائض الزم نيست براي  18
 انجام طواف وداع منتظر باشد 

 بايد منتظر باشد: عمربن ا

 را تواند در حج لباس زعفراني زن مي 19
 بپوشد 

 عمر: مكروه است

موي  از زن كمي  كافي است كهدر حج  20
 كوتاه كند  ش راسر

 م الزم استچهار حداقل يكابن زبير: 

 زكات الزم استديگران:  در زيور آالت زكات الزم نيست 21
كات الزم در مال يتيم و نابالغ هم ز 22

 است
 ابن مسعود: الزم  نيست

او   همدت عد ،ايي بيوه شود اگر حامله 23
 وضع حمل است

ابن عباس: زمان هر كدام از مدت 
عمومي بيوگي و مدت حمل بيشتر 

محسوب   هعدعنوان   بههمان ، باشد
 شود مي
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 محسوبطالق  ،اختيار طالق به زن 24
 شود نمي

ع علي: يك طالق واقوزيد بن ثابت 
 دشو مي

، اگر انسان بالغي شير زني را بخورد 25
 602F1دشو حرمت رضاعي ثابت مي

 شود ديگر امهات المؤمنين: ثابت نمي

رضاعت حداقل از پنج جرعه شير ثابت  26
  .شود مي

يك جرعه هم ثابت  : بابعضي صحابه
603Fشود مي

2 
تا وقتي بر غالم يك حبه هم واجب  27

 دشو االداء هست او مكاتب شمرده مي
زيد بن ثابت: از يك درهم كمتر باشد 

 مكاتب نيست
حداقل سه   شده اگر قيمت مال دزدي 28

 شود مي دزد قطع كرده دست ،درهم باشد
ابن عباس و ابن مسعود: نبايد ارزش 

604Fآن از ده درهم كمتر باشد

1 

                                           
غالمي بنام سالم داشت كه به موالي ابو خديفه مشهور  واقعه اين است كه حضرت ابو خديفه -1

سهله بنت  ،كرد و زن حضرت ابو حذيفه ي خود بود و پيش زنان رفت و آمد مياو در خانه آقا بود،
وقتي كه سالم به سن بلوغ رسيد حضرت ابو حذيفه حجاب نكردن  ؛كرد سهيل از او حجاب نمي

سالم ! صيا رسول اهللا :عرض كردو آمده  صآن زن پيش آنحضرت ،پسنديد زنش را از او نمي
به  :شود. فرمود كنم ابو حذيفه از آمدن او پيش من ناراحت مي من فكر مي ،اكنون بالغ شده است
چنانچه زن او همين كار را كرد و بعد از  .شود ناراحتي ابوحذيفه برطرف مي ،سالم شير خود را بده

اين بود كه  لآن ناگواري حضرت ابو حذيفه بر طرف شد. بنا براين واقعه مسلك حضرت عايشه
اما ديگر ازواج اين اجازه را  ،شود بدهد حرمت رضاعت ثابت مي اگر كسي به بچه بالغي هم شير

دانستند و اين را به صورت يك حكم عمومي قبول  و سالم مي  ذيفهمخصوص زن حضرت ابو ح
 نداشتند، از ائمه مجتهدين جز امام داوود ظاهري جمهور ائمه و فقها باازواج مطهرات هم نظر هستند

ن حديث مسلك حضرت عايشه را اختيار كرده است  و از ديگر فقط داوود ظاهري بر مبناي اي و
در قرآن مجيد  .شود احاديث صحيح هم ثابت است كه حرمت فقط از رضاعت زمان بچگي ثابت مي

هم مدت رضاعت دو سال بيان شده است به خاطر اين جمهور فقها در اين مورد مسلك حضرت 
انتشارات: داراحياء التراث العربي،  10/30 ح مسلمصحيالنووي لاند ( شرح  عايشه (رض) را نپذيرفته

 هـ 1392بيروت 
 3311سنن نسائي ش  -2
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اگر به زور از شوهر طالق گرفته شود  29
مجبور كرده شود كه غالم خود را آقا يا 

  نهشود و  طالق واقع مي  نهكند آزاد 
 گردد ميغالم آزاد 

شود و غالم هم  طالق واقع مي :احناف
 .شود آزاد مي

  هعد پايانتا   هزني كه سه طالق داده شد 30
 ماند ميدر خانه شوهرش 

 از  : جايز است كهفاطمه بنت قيس
 يرون رودخانه شوهر ب

 پسراگر بعد از كسي دو دختر و يك  31
يك  ،بماند شدختر دختر و يك پسر

سوم مال متروكه او سهميه دو فرزند 
باقي سهميه دو تا نوه او  ،اوست

 باشد  مي

حصه باقي فقط  :عبداهللا بن مسعود
605Fپسر است ي سهميه نوه

ي  به نوه و 2
 درس دختر هيچ چيز نمي

 

عالوه بر اينها مسايل فقهي حضرت عايشه ذخيره بزرگي دارد كه بيشترين حصه 
 باشد و بنياد فقه مدينه بر همين استوار است.  وطاء امام مالك محفوظ ميآن در م

                                                                                                      
 192 -3/190سنن دار قطني  -1
 .2893سنن دارمي ش  -2
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 و عقايد توحيدعلم  : مبحث چهارم
پيكر دين بر آن   كهعقايد اسالمي هم  و آسان است،اسالم يك دين ساده   كه همچنان
و با طبيعت و سرشت آدمي نهايت سـازگاري   باشند مي صاف و سادهشود،  بنيان مي

هـاي عقلـي    به خاطر رفت و آمد و اختالط غير مسلمانها و بحث و مباحثه اما دارد،
هــاي جديــدي شــروع شــده بــود. در زمــان  بحــث صــحابه بعــد از پايــان عصــر

 .بود صآنحضرت ي گفته اي هر مسئلهو فصل الخطاب  حكم قطعي صآنحضرت
 صپـيش آنحضـرت   شد، بـدون درنـگ   مي  مواجه اي اگر كسي با شك و شبهه 
بعد از ايـن عهـد مبـارك در چنـين      ،كرد سكين خاطر و اطمينان حاصل ميتو رفته 

كردند و آنهـا در آن مـورد اگـر آيـه      مراجعه مي مواقعي مسلمانها به صحابه كرام
كردند و اگر نه در پرتو كتـاب و   مي پيش داشتند، را در دست مييا حديثي  و صريح

 .دادند سنت به آنها جواب مي
از ام المـؤمنين   و توحيـد   در بـاب عقيـده   ه رواياتي كـه سلسل  قسمت به در اين

 پردازيم. ، مي شدهثابت  لحضرت عايشه صديقه

 ذكر اعضاء براي خداوند
اي پيرامـون   در حد گسـترده  حضرت عايشه يعني بعد از وفاتدر سده دوم هجري 

وسعت حاصل كرده بود كه براي خداوند   جدال و مناقشه  گنگ و پيچيدهاين مسئله 
 ؛ر قرآن مجيد و در احاديث دست و پا، چشم و اعضاي مختلف ثابت شـده اسـت  د

مثالً از دست همين دسـت   ؟يا معناي مجازي باشد ميآيا از اينها معناي حقيقي مراد 
 ...؟ منظور از چشم بصارت است يا علم؟ و غيرهباشد ميمراد است يا قدرت مراد 

امـا عقيـده   انـد،   نپرداختـه   مسئلهصيل اين ابه تف عموم صحابه  كه علي رغم اين
معناي حقيقـي و    هسلف صالح اين است كه بر اين صفات الهي يقين كرده شود و ب

  گفتني است كـه تفاصيل و تفسير آن وارد شد.   بهلغوي آن بايد ايمان داشت و نبايد 
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چنانچه مقولـه مـذكور او در    است،  داشتهبه اين مسلك تمايل  لحضرت عايشه
 فرمود:  نمايد كه ين امر داللت ميبر ا بخاري

 606F١.»احلمداهللا الذي وسع سمعه االصوات«

 ».سپاس خداوندي را كه گوش او گنجايش تمام صداها را دارد«

 يت خداوند متعالؤر
معتزله و هم فكران آنها معتقدند كه ديدار الهي نه در اين دنيـا بـراي كسـي ممكـن     

. جمهور مسلمين نه فقط به شود مي  هكسي چنين امكاني داد  به است و نه در آخرت
وقوع و ثبوت آن قايل هستند. مسلك اهل حـق ايـن اسـت كـه       بهبلكه  ،امكان اين

 همچـون در آخرت  اما ديدار خداوند ،در اين دنيا ممكن نيست ديدار خداوند
روايات بسـيار   لبينند. از حضرت عايشه مي او را همه  است كهچهارده شب ماه 

هر كسي به شما  :او به شاگردانش گفت  كه زمينه روايت شده استصريحي در اين 
607Fدروغ گفته است ،خدايش را ديده صگفته كه محمد

سپس اين آيـات را تـالوت    .2
 فرمايد: مي خداوند  نمود كه

                             ــام  )103:(انعـ

و به همه دقـائق و  (يابد  و او چشمها را درمي ،يابند او را درنمي )كُنْه ذات(چشمها «
است و با علم كامل و اراده شـامل خـود بـه همـه     (و او دقيق  )رموز آنها آشنا است

 ».آگاه است )و از همه چيزها ،كاريها آشنا ريزه

                         :هــيچ « )51(شــوري

بـه گونـه    ،بـه قلـب  (مگر از طريق وحي  ،انساني را نسزد كه خدا با او سخن بگويد
 ».)از موانع طبيعي(اي  يا از پس پرده )و يا خواب در غيربيداري ،الهام در بيداري

                                           
 سميعا بصيرا).  تعالي (و كان اهللا  باب قول اهللا -كتاب التوحيد -صحيح بخاري -1
 .3068كتاب تفسير القرآن ش  -و سنن ترمذي 4855كتاب تفسير القرآن ش  -صحيح بخاري -2
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 تر از ايـن  قرآن دليلي قويتا به امروز در اند  نتوانستهمعتزله   ذكر است كه  الزم به
 بدهند.  را ارائه

در معراج به ديدار الهـي مشـرف    صآنحضرت :گفت مي محضرت ابن عباس
 فرمايد: مي خداوند  كه كرد نجم استدالل مي ي ي سوره آيهدو اين   بهگشته است و 

            :وي را  )راجدر شب معـ (او كه بار ديگر « )13(نجم

 ».ديده است

               :608)18(نجمF1 »هاي بزرگ  او بخشي از نشانه

 ،سدرةالمنتهي ،از جمله(مشاهده كرد  )در آنجا(پروردگارش را  )و عجائب ملكوت(
 ».)و جبرئيل را با قيافه فرشتگي خود ،دوزخ ،بهشت ،المعمور بيت

 ، شـده   ذات ديـده  منظـور از ايـن   فـت: گ مـي  لضرت عايشـه ح  ي كهدر حال
609Fبلكه جبرئيل مراد است باشد نمي وندخدا

چنانچه با خواندن ادامه آيـات كـامالً    ،2
 فرمايد: مي  ، آنجا كهشود روشن مي

                         ):فرشــته ،جبرئيــل(« )6-5نجــم( 

همان كسي كه داراي خـرد اسـتوار و انديشـه      .بس نيرومند آن را بدو آموخته است
هاي آسمان را  به صورت فرشتگي خود و با بالهائي كه كرانه(سپس او  .وارسته است
 ».راست ايستاد )پر كرده بود

را جزو منكرين رؤيت الهي شمار  لبنابر همين روايت معتزله حضرت عايشه
قايل به رؤيت در ايـن   لقت واقعي اين است كه حضرت عايشهاما حقي ،اند كرده

الفـاظ  دقت در   ، و اگر كسي بهباشد كر رؤيت الهي در قيامت نمينجهان نيست و م
  گردد: نگاه بيافكند، اين واقعيت براي او كامال روشن ميروايت 

                                           
 .3279/3281كتاب التفسير ش  -و سنن ترمذي 176كتاب االيمان ش  –صحيح مسلم  -1
 -و سنن ترمذي 177كتاب االيمان  -و صحيح مسلم 4855كتاب التفسير ش  -صحيح بخاري -2

 .3278، 3068كتاب التفسير ش 
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 صهر كسي به شما گفته كه محمـد « ».و من حدثك أن حممداً رأي ربه فقد كذب«
 صمنظور از اين انكار مشرف شدن آنحضرت». دروغ گفته است ،يش را ديدهخدا

 ي گفتـه و در پـي آن،   !باشـد نـه كـه در آخـرت     مـي  در معراج، به ديدار خداوند
 .مطلق انكار رؤيت الهي ندارد ي عقيده  ههيچ تعلقي ب لحضرت عايشه

 علم غيب
آگـاهي از  دانـد،   جز خدا كسي غيـب را نمـي    يكي از ضروريات ديني اين است كه

و جز او كسي توانايي دخالت  شأن خداوند متعال استي  شايستهغيب فقط مفاتيح 
نـدارد، لـذا فقـط او از آشـكار و نهـان آگـاهي دارد، خداونـد متعـال           در اين زمينه

 فرمايد: مي

                            

  :دانند جز خدا كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي :گو« )65(نمل، 

 ».)رسد و قيامت فرا مي(شوند  دانند چه وقت برانگيخته مي و نمي
اين هم هسـت   صهاي آنحضرت كنند كه از خصوصيت مردم فكر مياز بعضي 

با نهايت شدت و صالبت  لضرت عايشهاما ح؛ داند كه تمام چيزهاي غيبي را مي
 صگويـد كـه آنحضـرت    هر كسي به شما مي«فرمود:  را انكار فرمود. مي  عقيدهاين 

 را تالوت نمود:  سپس اين آيه». دروغ گفته است ،دانسته را ميوقايع فردا 

              :ه در داند كـ  و هيچ كسي نمي« )34(لقمان

 .610F1»ميرد كدام سرزميني مي

 هم خبر ندارد.  صرسول اهللا ، پسداند هيچ كسي نميگويد:  ميوقتي كه 
صـبح شـب    صگويـد: نبـي اكـرم    روايت است كـه مـي   لعوذم دختر عيبراز 

اي، بر فـرش نشسـت در حـالي كـه      ام نزد من آمد و همين طور كه تو نشسته عروسي

                                           
 4855كتاب تفسير القرآن ش  -صحيح بخاري -1
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راي پدرانشان كه در جنگ بدر كشته شده بودند، چند كنيز مشغول دف زدن بودند و ب
خواندند. در آن اثنا، يكي از كنيزان گفت: در ميان ما پيامبري وجـود دارد كـه    مرثيه مي

نْتِ «فرمود:  صداند فردا چه پيش خواهد آمد. نبي اكرم مي ا كُ قُويلِ مَ ا، وَ ذَ كَ ويلِ هَ قُ ال تَ

ولِنيَ  قُ  ».ات را بخوان شتهچنين نگو. بلكه همان سرود گذ« .611F١»تَ

نفي  صاز ذات پاك آنحضرترا غيب انواع و اقسام علم  ،اين فرموده نبي اكرم
را از بعضـي  † . البته خداوند متعال طبق حكمت و مصلحت خودش انبياءكند مي

 د. ساز امور غيب مطلع مي

 وحي كتمانامبر و يپ
 ،شود او وحي مي توان داشت كه از آنچه كه بر اين گمان را نمي صنسبت به پيامبر

هر كسـي بـه شـما گفـت كـه       :فرمايد مي لچيزي را مخفي كند، حضرت عايشه
چيزي را مخفي نگه داشته و براي مردم ظاهر نكرده  از احكام خداوند صمحمد
 فرمايد:  ميمتعال خداوند  است،  دروغي را گفته  بدان كه ،است

                                     

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو  )!محمد مصطفي ،خدا(اي فرستاده « )67: (مائده
برسان  )به مردم ،به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي(نازل شده است 

اي  نرسانده )به مردم(رسالت خدا را  ،نكنيو اگر چنين  ،)و آنان را بدان دعوت كن(
چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام بر عهده تو  .اي و ايشان را بدان فرا نخوانده(

 .612F2 »)كتمان كلّ بشمار است ،و كتمان جزء از جانب تو ،است
كسـي    كـه  و آن ايـن  كنـد  يك واقعه ديگـر نيـز اسـتدالل مـي      بهحضرت عايشه 

كترين ضعف خود را در مالء عام اعالم بكند، در حالي كـه  خواهد در دنيا كوچ نمي
                                           

كتاب النكاح  -، سنن ترمذي4001، كتاب المغازي ش 5147كتاب النكاح ش  -اريصحيح بخ -1
 .1897كتاب النكاح ش  - و سنن ابن ماجه 1090ش 

 .6/241مسند امام احمد  -2
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را به خاطر اشتباهات اجتهـادي   صهاي متعددي هست كه پيامبر در قرآن مجيد آيه
 از نظـر  ،اش با زن (مطلقه) پسـر خوانـده   صازدواج آنحضرت ؛او متنبه كرده است

حت مذكور اين واقعه در قرآن به صرا اما جاهالن عرب به شدت قابل اعتراض بود،
وحي مورد از توانست يك  مي صاگر محمد :فرمايد مي لاست. حضرت عايشه

داشت تا كه بـراي جـاهالن    اين آيه را حتماً مخفي نگاه مي ،خدا را مخفي نگاه دارد
  :فرصت اعتراض باقي نماند

                                

                               

                             

         :37(احزاب(  

با هدايت دادن (كه خداوند  )حارثه نام زيدبن(زماني را كه به كسي  )يادآور شو(«
بـدو   )با تربيت كردن و آزاد نمودن وي(و تو نيز  ،بدو نعمت داده بود )وي به اسالم

را نگاهـدار و از خـدا    )زينـب بنـت جحـش   (همسرت  :گفتي مي ،لطف كرده بودي
داشتي كـه خداونـد آن را آشـكار     تو چيزي را در دل پنهان مي )!اي پيغمبر(  .بترس

در حـالي كـه خداونـد سـزاوارتر اسـت كـه از او        ،ترسيدي و از مردم مي ،سازد مي
سازگاري و بر اثر سنگدلي و نا(هنگامي كه زيد نياز خود را بدو به پايان برد  .بترسي
تـا   .ما او را به همسري تو درآورديـم  )مجبور به طالق شد و وي را رها كرد ،زينب

بدان گـاه كـه    ،مشكلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد
 ».فرمان خدا بايد انجام بشود .)و طالقشان دهند(نياز خود را بدانان به پايان ببرند 

شـود   از اين معلوم مي را مخفي ننمود؛ و آن نين نكردچ صپيامبر در صورتي كه
را بدون كم و كاسـت بـراي تمـام     آن ي شد همه وحي مي صكه آنچه به آنحضرت

 نمود. تبليغ ميمسلمانان 
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 انبياء معصوم هستند
 در و حضرت ابن عبـاس  لايي هست كه حضرت عايشه در سوره يوسف آيه

  :دشتنقرائت آن با هم اختالف دا روش

  :خوانـد  اين طور مـي  ضرت ابن عباسح                

           :ياري ما را دور از خويشتن  !اي پيغمبر( « )110(يوسف

پـيش از ايـن پيغمبـران     .ياري ما به شما نزديـك و پيروزيتـان حتمـي اسـت     .مدان
اند و دشـمنان حـق و حقيقـت هـم بـه       اند و به دعوت خود ادامه داده مدهمتعددي آ

از ايمـان آوردن  (تا آنجا كه پيغمبران  )اند مبارزه خاسته و مقاومت و مخالفت نموده
از سـوي پيـروان انـدك    (انـد كـه    نااميد گشته و گمان بـرده  )كافران و پيروزي خود

در اين هنگام ياري ما به سراغ  .)اند و تنهاي تنها مانده(اند  تكذيب شده )خويش هم
 ».)و لطف و فضل ما آنان را در برگرفته است(ايشان آمده است 

بـا   پيامبران گمان كردند كه به آنها وعده دروغ داده شده است. يعني خداونـد 
ـ «ي كلمـه  ل امـا حضـرت عايشـه    .آنها وعده دروغـين كـرده اسـت    را بـا   »بواذّكُ

(دروغ گفته شدند) يعنـي بـا آنهـا وعـده      »ذبواكُ«آيا : عروه پرسيدخواند.  تشديدمي
گفـت: آنهـا     ؟ عايشـه (آنها تكـذيب كـرده شـدند)    »بواذّكُ«ده شده بود يا دادروغين 

 شانآنها يقين داشتند كه تكذيب خواهند شد و قوم :عروه گفت شدند.  تكذيب كرده
ـ «بنـابراين   ،اينكه ظن و خيال نبود نمايند؛ مينبوت آنها را تكذيب  بـا آنهـا   ( »ذبواكُ

پيامبران الهي نسبت بـه خـدا    !. فرمود: معاذ اهللا؟وعده دروغ شده بود) صحيح است
 كه به آنها وعده نصرت و ياري دروغين داده است.  اين گمان را نخواهند كرد

اسـت   انآيه متعلق به پيروان پيـامبر  :فرمود ؟پس مطلب آيه چيست :عروه گفت
فته و نبوت را تصـديق كردنـد و قومشـان آنهـا را اذيـت      كه وقتي آنها ايمان را پذير

كردند در آمدن امداد و ياري الهي تأخير شده است تا اينجا كه  كرد و احساس مي مي
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گمان كردند كه مبـادا بـه سـبب ايـن     و پيامبران از ايمان منكرين قومش نااميد شده 
613Fشود. گر مي را تكذيب كنند كه ناگهان نصرت الهي جلوه تأخير مؤمنين هم ما

1 

 معراج روحاني
كـه   دارنـد اخـتالف  اسراء و معـراج بـا هـم      مربوط بهروايات   ذكر است كه  الزم به

 ؟ امـا جسماني بوده يا روحاني؟ در بيداري بوده يا در خـواب  صمعراج آنحضرت
  فرمايد: مي  ، آنجا كهقرآن مجيد از آن به رؤيا تعبير كرده است

                           :در (ما ديداري را كـه  « )60(اسراء

زقّـوم را كـه در تـه دوزخ    (براي تو ميسر كرديم و درخت نفرين شده  )شب معراج
جز وسيله آزمـايش مردمـان    ،در قرآن )رويد و خوراك بزهكاران است و مذكور مي

 ».ايم قرار نداده
  :تاس  ي تعبير شدهرؤيت قلب  بهآن از ديگر  در جايي  كه همچنان

             :تكذيب نكرد چيزي را كه  )محمد(دل « )11(نجم

 ».ديده بود )با چشم سر(او 
بينـا «است:   و فرموده  صريح و روشن بيان داشته صبخاري پيامبرح يدر صحو 

خـواب و  ي بيت و بـين   كنار خانهدر   حالي كهدر « »نانا عند البيت بني النائم و اليقظا

راج آخـرين  عـ در روايتي ديگر بعد از ذكر تمام مشاهدات و واقعـات م  ».بودم بيدار
 بعد من بيدار شدم. » فاستيقظت«كلمه اين هست كه 

  هقايل به معراج روحاني بود لدر روايت ابن اسحاق است كه حضرت عايشه
كانـت   صزوج النبـي  ةن عايشـ أل ابي بكـر  آي بعض حدتن« روايت:  و اينك متن

شخصـي از خانـدان    »و لكـن اسـري بروحـه    صجسد رسول اهللا تما فقد« :تقول
جسـد  « :فرمـود  مـي  صابوبكر به مـن گفـت كـه حضـرت عايشـه همسـر پيـامبر       

                                           
 3389و كتاب احاديث االنبياء ش 4696ش تفسير ال كتاب -صحيح بخاري -1
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 در /. قاضـي عيـاض  »با خود بردبلكه فرشته روح او را  ،گم نشده صآنحضرت
اين اعتراض را بر اين روايت كـرده اسـت    »مصطفيبتعريف حقوق ال شفاءال« كتاب

 ل عايشه كه واقعه معراج در زمان بچگي حضرت عايشه صورت پذيرفته است و
 قسطالني همين را از او نقل كـرده اسـت  دهد.  از مشاهدات عيني خود گزارش نمي

 اختالفـاتي   به  با توجه-بلكه  ،در نيامده بود صنكاح آنحضرت  بهتا آن وقت او   كه
، ن وقت متولد نشده بـود بنـابراين  آاو اصالً تا  -پيرامون زمان وقوع معراج است  كه

بر روايـت ديگـران     باشد، لذا روايت عايشه  را از ديگري روايت كرده بايد ايشان آن
در   كه اند، همچنان را بيان داشته ساير احاديث خالف آن  ترجيحي ندارد، در حالي كه

  بـه   است، و همچنـين حـديث عايشـه     طور نص آمده  به حديث ام هانيء و ديگران
 باشند. ساير احاديث ثابت مي  است، در حالي كه  ي ثبوت نرسيده درجه

پس بايـد از بسـياري احاديـث     باشداگر اين اصل انتقادي قاضي عياض درست 
، دست بردار شويم كه نقطه به نقطه نزد خود او و جمهور محدثين صـحيح هسـتند  

حـاالت   .باشـند  حضرت عايشه مـي دوران قبل از والدت متعلق به   تي كهيعني روايا
تر بيـان نكـرده    هيچ كس آن را متصلو   روايت شدهآغاز وحي در صحاح از عايشه 

 .باشـد  است بلكه دار و مدار علم تفصيلي آن واقعات بر روايات حضرت عايشه مـي 
ره انتقاد است كـه او يقينـاً   روايت آغاز وحي بيشتر از روايت معراج در داي ،بنابراين

در آغاز وحي به دنيا نيامده بود و واقعه معراج چند سال بعـد از آغـاز وحـي پـيش     
 آمده است. 

اند كه اين روايت  تصريح كرده جه و ابن سريحياصل اين است كه زرقاني، ابن د
ابن اسـحاق كـه راوي آن اسـت خـودش نـزد      ، زيرا از حضرت عايشه ثابت نيست

 واسم راوي خـود را هـم نگفتـه    او   كه باشد، ديگر اين ميدثين ضعيف بعضي از مح
ابـن  حـداقل بـين    لذااست كه شخصي از خاندان ابوبكر،   بيان داشتهفقط اين اندازه 

گردانـد،   روايت را منقطع مـي   كهد اشب حضرت عايشه يك راوي ديگر مي اسحاق و
 شود. استدالل نميروايت  آن  اساس بهبراين 
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 دل هستندصحابه عا
باشند تا وقتـي   عادل مي اين است كه تمام صحابهو جماعت بر مسلك اهل سنت 

؛ كه در مورد شخص خاصي از آنها چيزي خالف عدالت و اعتماد ثابت نشده باشـد 
 نمايد. زيرا ضاهر قرآن و سنت و اجماع افراد معتبر بر اين مدعا داللت مي

ي بـين حضـرت علـي و    هـا  در جنـگ  بعد از واقعه شهادت حضـرت عثمـان  
اهل مصر و عراق و اهل شام هر يك طرفدار و حـامي ديگـر را    م حضرت معاويه

ايـن را خـالف    لحضـرت عايشـه   ؛كردند مينفرين لعن و  ،بودند كه صحابه
 !اي خواهر زاده من :فرمود نمود و مي ميحكم الهي فهميده و بر آن از قرآن استدالل 

اصـحاب را  آنهـا   ، امـا استغفار كنند صاكرمحكم وارد شده كه براي اصحاب نبي 
614Fدهند دشنام مي

  هقرآن مجيد استنباط كـرد ي  آيهحضرت عايشه اين حكم را از اين  .1
 :كه در سلسله تعريف مهاجرين و انصار است

                          

                             :10(حشر( 

ما را و  !پروردگارا :گويند مي ،آيند كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«
اي نسبت به  و كينه .رزاند بيام برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته

 ».تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي !پروردگارا ،مؤمنان در دلهايمان جاي مده

 خالفتدر امر ترتيب 
بـه او   مـرگ  در بيماري صنحضرتآدر مسلم از حضرت عايشه روايت است كه 

ترسم كسي  ميزيرا بنويسم، پيكي را پدرت ابوبكر و برادرت را بخواه تا من « :گفت
من مستحق خالفت هستم، در حالي كه خدا و مسلمانان جز ابوبكر كسي را : ويدبگ

                                           
 .3022كتاب التفسير ش  –صحيح مسلم  -1
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615F».خواهند نمي

در همين كتاب است كه يكي از شاگردان حضرت عايشه بنام ابن ابي  1
چه كسي را داد،  قرار ميخليفه عنوان   بهاگر كسي را  صمليكه پرسيد كه آنحضرت

 .عمـر را  :فرمـود  ؟بعـد از او  :پرسـيد  .اابـوبكر ر  :؟ فرمودديد ي اين مقام مي شايسته
  616F2.بعد از اين ساكت شد .جواب داد: ابو عبيده بن جراح را ؟بعد از او پرسيد:

 نيروي شنوايي مردگان
اقوال صحابه در اين زمينه مختلف است. حضرت عمر،  ؟شنود شنود يا نمي مرده مي

امـا  هسـتند.  ايي وجـود نيـروي شـنو   قايل بـه   عبداهللا بن عباس وعبداهللا بن عمر 
قياس و عقل مبني اساس فقط بر ايشان  منكر اين است و انكار لحضرت عايشه

 :كند بلكه براي اثبات ادعاي خود آيات زير را پيش مي ،نيست

                       :80(نمل( 

 )دعوت خود(و نداي  ،را شنوا بگرداني )نما زنده(تواني مرده دالن  ن تو نميگما بي«
 ».گريزند مي )از آن(كنند و  پشت مي )به حق(وقتي كه  ،را به گوش كران برساني

 و:                :پند و اندرز (تواني  و تو نمي« )22(فاطر

مردگـان آرميـده در    )تواني همان گونه كه نمي ،لمردگان فرو بريآسماني را به دل د
 ».گورها را شنوا گرداني

شود كه مرده بعد از مرگ از شنيدن محروم است مگر اينكه فقط  از اين معلوم مي
 در حاالت خاصي صداهاي خاصي را شنوانده شود. 

                                           
 5666كتاب المرضي ش  -، صحيح بخاري3287بكر ش  ل ابيفضائ -صحيح مسلم -1
 2385كتاب فضائل الصحابة ش  -صحيح مسلم -2
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  ي شريعت فلسفه  آگاهي به : مبحث پنجم ل
اما مطلع شدن  ،م احكام شريعت مبني بر مصلحت هستنددر اين شكي نيست كه تما

تعـال از لطـف و كـرم خـود     مولـي خداونـد    ،ها الزم نيست بندگان از اين مصلحت
نيز هر عمل و رفتاري را پيشـنهاد و   صپيامبر ها را بيان كرده و آن مصلحت ي همه
بيـان كـرده   هاي آن را  گاهي مصلحتباشد،   عنوان كرده  عنوان سنت يا فريضه  يا به

ميـان  از  پرداخـت.  شـرح آن مـي    درخواسـت ديگـران بـه     به  گاهي با توجهاست و 
هـا بـه خـوبي آگـاه بودنـد.       افرادي كه راز دان شريعت بودند از اين نكته صحابه

ـ «هلوي كتابي در علم اسـرار شـريعت بنـام    د حضرت شاه ولي اهللا ـ  ةحج  »ةاهللا البالغ
  بـه  اعتبـاري صـالح   سلف اگركه   پرداختهال ؤسپاسخ اين   بهدر آن و تصنيف كرده 

:  هگفتـ  د؟ و در جواب آن چنينكني چطور اين كار را مي ، شمااند اسرار شريعت نداده
د النبيص اصوله و فروعه و اقتفي اثره فقهاء « قلنا ال يرض عدم تدوين السلف اياه بعدما مهّ

  و عايشة و غريهم ممن بحثوا عنه الصحابة كأمريی املومنني عمر و عيل، و كزيد و ابن عباس

ما ضرري  رايسلف، بتوسط ن اين علم شدگوييم مدون ن ما مي« »و ابرزوا وجوها منه

ريزي نموده اسـت و فقهـا    را پايه اصول و فروع آن صوقتي خود آنحضرت ،ندارد
حضرت عمر، حضرت علي، حضـرت زيـد بـن ثابـت، حضـرت ابـن       : صحابه مثال

تقليد كـرده و آن امـور    صدر اين مورد از آنحضرت ...حضرت عايشه و ،عباس
  617F1.»را تحقيق كردند و وجوه آن را ظاهر نمودند

ابتـداي   عايشـه در بايد نام به نظر من  ،اگر مارك قهرمان پرستي به من زده نشود
  ترسـيم نمـوده    دهلوي براي فقهـاي صـحابه    عالمه  شد كه مي  ي قرار دادهفهرست آن

كـه او از آن دو بـزرگ (ابـوبكر و عمـر) بيشـتر بـه اسـرار         . منظور اين نيستاست

                                           
انتشارات: دارالكتب  1/15تحت عنوان: السلف لم يدونوا كل شيء » ةاهللا البالغ ةحج« كتاب  مقدمه -1

 هـ. 1415بيروت  -العلمية
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بلكه او اين خزانه را بيشتر از ديگـران بـراي عمـوم وقـف      ،شريعت آگاه بوده است
 الي اوراق و صفحات حديث يافت.  توان در البه نمود چنانچه دليل اين ادعا را مي

مسـجد   زنها بدون تكلـف بـه   صكه در عهد مبارك آنحضرت بيان داشتيمقبال 
و  ايسـتادند  ميصف   بهها  آمدند و در نماز جماعت پشت سر مردان و بچه نبوي مي
اما بعـد   ،دستور اكيد داده بود كه آنها را از آمدن به مسجد باز نداريد صآنحضرت

از گذشت دوران نبوي بر اثر فراواني مال و سرمايه و اختالط اقوام ديگر سـادگي و  
 :فرمود ،وقتي حضرت عايشه اين حالت را ديدلذا ه بود. پاكيزه نفسي آنها باقي نماند

هـايي را كـه زنـان بـدان مبـتال       بود و تجدد گرائي زنده مي صاگر امروز آنحضرت
 618F1.داشت آنها را از آمدن به مساجد باز مي ، حتماكرد مشاهده مي ،هستند

ت از احكام شـريع   بيانگر اين است كه  دارم كه مي  اي جزئي را عرضه اينك واقعه
هستند، لذا هرگـاه آن اسـباب و علـل      و اسباب بنيان شده  منين بر فلسفهالمؤ منظر ام

گويد: پس از نازل شـدن   مي لعايشه؛ يابد تبع آن تغيير مي  تغيير يابند حكم نيز به
ي او  حكم حجاب، افلح برادر ابوقُعيس اجازه خواست تا نزد من بيايد. گفتم: تا درباره

دهم. زيرا برادرش ابوقعيس كـه بـه مـن     ازه نگيرم به او اجازه نمياج صاز نبي اكرم
شير نداده است بلكه همسر ابوقعيس به من شـير داده اسـت. لـذا پـس از آنكـه نبـي       

ي ورود  افلح برادر ابوقعيس، اجـازه  نزد من آمد، به او گفتم: اي رسول خدا!  صاكرم
چه «فرمود:  صه بگيرم. نبي اكرمخواست. من به او اجازه ندادم تا اينكه از شما اجاز

؟ گفتم: يا رسول اهللا! همانا مـرد (كـه   »چيزي تو را از اجازه دادن به عمويت، بازداشت
ابوقعيس باشد) مرا شير نداده است بلكه همسر ابوقعيس به من شير داده است. رسول 

 .619F2»باشد خير ببيني، به او اجازه بده، زيرا عمويت مي«فرمود:  صاكرم

                                           
 -و سنن ابوداود 445لصالة ش كتاب ا -، صحيح مسلم869كتاب االذان ش  -صحيح بخاري -1

 .569كتاب الصالة ش 
، كتاب 4796كتاب تفسير القرآن ش  -، صحيح بخاري1445كتاب الرضاع ش  -صحيح مسلم -2

 .3318كتاب النكاح ش  -و سنن نسائي 6156و كتاب االدب ش 5239النكاح ش 



 

 

374 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

و براي   دنبال كردهح را لمصا نيز در احكام عقليحتي شود كه او  ابت مياز اين ث
 است.  كسب آن تالش نموده

اسرار و حقـائق آن   لنويسيم كه حضرت عايشه ما همان مسائلي را مي اكنون
كتابهـاي حـديث جسـتجو     ي بـه ايـن خـاطر در همـه     ؛احاديث را ظاهر كرده است

 يزها مانده باشند. والكمال هللا وحده ايم باز هم ممكن است كه خيلي چ كرده

 نزول قرآن مجيد در ترتيب
يعني يك حصـه قـرآن    ؛شود قرآن از نظر نزول به دو بخش مكي و مدني تقسيم مي

در و مجيد همان است كه در مكه نازل شده است و ديگر همان كه بعد از هجـرت  
 ،هم فرق دارنـد نازل شده است. اين دو بخش از خصوصيات معنوي با   منوره مدينه

البته افرادي كه به زبـان عربـي    ،كنند آن را احساس توانند  نميطوري كه افراد عادي 
دانند كه اين  فقط با شنيدن كلمات مي ،آشنايي كامل دارند و از رموز آن آگاه هستند

  :هاي مهم اين دو بخش بر حسب ذيل است فرق !سوره مكي هست يا مدني
 .باشند ش و مملوء از احساسات ميهاي مكي بيشتر پر جو سوره -1
 است.  نموده  و داراي فصاحت و بالغت استفادهكلمات پر عظمت  از -2

نصايح، مواعظ، توحيد، ذكر قيامت و آيات   آيات مربوط بهبيشتر مشتمل بر  -3
 .حشر و نشر هستند

 .شده  ي كوچك استفادهها قافيهاز  -4
 .اي نيست و مباحثه  هدر آن با يهود و نصاري مناظر -5
در آن كمتر به عبادت و اعمال پرداخته شده و بيشتر در مورد عقايد بحث  -6

 .شده است
ذكر جهاد به ميان نيامده است بلكه فقط به دعوت و نرمي كالم توجه داده  -7

 شده است. 
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  :هاي مدني اما سوره
 باشند. ، قوي و راسخ ميعميقبا نهايت  -1
  شده  برده  يعي بهرههايي تشر و تعبيرات و اسلوب ضابطه داراي كلماتاز  -2

 است.

 .باشند بيشتر مشتمل بر احكام و قوانين مي -3
 .هاي بزرگي هستند ها كمتر توجه شده و اگر قافيه باشد قافيه به قافيه -4
 .شده است بيانيهود و نصاري  هاي زيادي با مناظره و مباحثه -5
 .ها انجام دادن عبادات و اعمال مطالبه شده است در اين سوره -6
  و بيان احكام مربوط بهجهاد   بهق به دعوت و تبليغ دستور در ضمن تشوي -7

 هم داده شده است. آن 
ن خيلي به آدانشمندان خاورشناس اروپا براي پي بردن به اين فرق و اكتشاف 

سال  1400تقريباً حدود  ،دانند كه راز دار و محرم رسالت اما آنها نمي ،بالند خود مي
بانو   كه  آمدهدر صحيح بخاري  ؛اش كرده بوداين راز پوشيده را علناُ ف ،پيش

 گفت: ل عايشه
مفصل بود كه در آن  هاي اي از سوره سوره ،اولين سوره قرآن مجيد كه نازل شد«
بعداً  ،و جهنم ياد شده است، تا اينكه مردم به طرف اسالم مايل شدند بهشتاز 

شراب  اي مردم! «كه شد  نازل مي  آيه اين ابتدااحكام حالل و حرام نازل شد. اگر 
شد  گفتند ما هرگز شراب را ترك نخواهيم كرد. و اگر اين نازل مي مردم مي .»ننوشيد

 ل ؛ عايشهما هرگز زنا را ترك نخواهيم كرد گفتند: . در پاسخ مي»زنا نكنيد«كه 
 كردم كه اين آيه در مكه بر محمد  من كودكي خردسال بودم و بازي مي :فرمود مي

  نازل شد:            ):بلكه « )46قمر

 ».تر است تر و تلخ ميعادگاهشان، قيامت است و مصيبت قيامت، عظيم
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 صو وقتي كه سوره بقره و سوره نساء نازل شد من در خدمت آنحضرت
 . 620F1»بودم

نازل   صورت يك مرتبه  هاسالم احكام و تعاليم خود را ب  مراد اين است كه
اين  را دنبال نمود، زيرا خداوند  پله  به  روشي كامال تدريجي و پله  نفرمود، بلكه

دين را در ميان قومي امي برانگيخت، و ابتدا با روشي خطابي و اسلوبي جذاب و 
  بدان متأثر شدند، آنان را به  ذكر بهشت و جهنم پرداخت و پس از آنكه  ثر بهؤم

معروف و نهي   ي نزول احكام و قانون منتقل نمود، پس آيات احكام  و امر به مرحله
استقبال آن احكام رفتند، اما   از منكر نازل گشتند و امت اسالمي نيز با آغوشي باز به

از زنا، كارهاي زشت، نوشيدن شراب  و   شد كه مي  اگر از ابتداي امر از آنان خوسته
نمودند؛  نمي  د، هرگز پاسخي مثبت را از آنان مشاهدهدست بردارن  ساير عادات سيئه

ي ادا و اسلوب از  فرق در لغت و طريقه  و براي همگان واضح و روشن است كه
گويش و   تواند ادعا كند كه باشد، كسي نمي توليدات فرق در معاني و مطالب مي

 باشد. هاي قانون مي و ارشاد همان گويش و اسلوب كتاب  هاي موعظه اسلوب كتاب
اند،  نازل شده  گويد در مدينه مي ل بانوعايشه  و نساء كه  ي بقره دو سوره

  اند، زيرا آنان در مدينه با يهود و نصاري را در ضمن گرفته  موضوع مناظره
كمال رسيد،   به  ي منوره دعوت اسالمي در مدينه  كه اين  به  زيستند و با توجه مي

خاطر استخدام اسلوب احكام و قوانين در آنجا   احكام در آنجا نازل گشتند و به
  ي قمر كه گويد: سوره مي ل شد؛ عايشه مي  هاي مفصل استفاده كمتر از سوره

دوران ابتداي اسالم   نازل شد، زيرا آن دوره  در مكه  موضوع قيامت را در بر گرفته
نان موقف و در برابر آ  بود، و همچنين معتقدات مشركين را مورد نقد قرار داده

از   كه ي ديگر اين ميدان رويارويي با مشركين بود و نكته  است، زيرا مكه  گرفته

                                           
 .4993و كتاب فضائل القرآن ش  4876كتاب التفسير ش  -صحيح بخاري -1
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، زيرا چنين اسلوب و بياناتي داراي تأثيرات بيشتري بر  شده  هاي كوچك استفاده آيه
 باشد. دل و درون مخاطبين مي

وجود در اختالف م  به  و مدينه  هاي مكه : تفاوت موجود در سوره كه اين  خالصه
  منجر به  اوضاع و احوال آنان بستگي دارد و اختالف اوضاع همان چيزي است كه

 است.  ايجاد تفاوت در گزينش اسلوب و روش ادا و انتخاب لغت شده

  ي منوره علل پيروزي دعوت اسالمي در مدينه
قبل از قرن   الي از جانب فردي كهؤطرح كردن چنين س  شايد چنين گمان رود كه

اي  درجه  هنوز تاريخ به  كه اين  به  ، جاي تعجب باشد، با توجه زيسته م ميبيست
  الي را مطرح نمايد؛  اگر نويسندگان و محققان معاصر بهؤبتواند چنين س  كه  نرسيده

كاري شگفت و   كنند كه از آن بردارند، فكر مي  بپردازند و پرده  حل و فصل اين گره
اين وقايع در جلو   آن شخصي كه  واقعيت اين است كهاند، اما  عظمتي را كشف كرده

، هرگز از آن حكمت غافل  نموده  را مشاهده و او نيز با چشمان سرش آن  او رخ داده
 است.  اسرار آن آگاهي داشته  و به  نبوده

و رشد و نمو   توسعه  است كه  باشد اين براي همگان واضح و روشن مي  آنچه
هاي وحشتناك و  دنيايي پر از امواج متضاد و حملهچارچوب دعوت اسالمي در 

باشد، اما براي ظهور معجزات  ي خالص رباني مي ، يك معجزه هاي دشمنانه ضربه
  ظهور آن، صورت گيرد، بلكه  هاي منجر به بدون اسباب و انگيزه  الزم نيست كه

از فضل و هايي در وقت و زماني مناسب  كردن چنين اسباب و انگيزه  ايجاد و آماده
براي هر   شود كه نيز قلمداد مي  عنوان نوعي معجزه  باشد و به منت خداوند متعال مي

شد، با  نمي  دهد و اال هيچ عملي با شكست مواجه عملي از اعمال انسان دست نمي
خاطر عدم   و به  شده  با شكست مواجه  ايم كه ما هزاران قانون را ديده  كه وجود اين

 پيروزي دست يابد.  به  نستهوجود اسباب نتوا
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هايي داخلي  با جنگ  هاي مدينه قبل از ظهور خورشيد اسالم قبيله  گفتني است كه
ترين  ترين و خطرناك بزرگ  مشغول و سرگرم بودند و بيشتر بزرگان اين قبايل كه

  داشتند كه  بودند، زيرا از اين واهمه  كام مرگ رفته  مانع دعوت اسالمي بودند، به
ها و كشمكشمهاي داخلي انصار  م مقام و رياست را از آنان بگيرد؛ همين جنگاسال

محض ظهور اسالم   به  بود كه  اي رسانده درجه  بود و آنان را به  كرده  را خسته
است، و با   آنان دست يافته  ي خود رسيدند و اينك رحمتي به گمشده  به  دريافتند كه

بودند، كسي نتوانست بر راه   شده  ر جنگها كشتهسا دؤي ر طبقه  كه اين  به  توجه
خداوند متعال تمامي راههاي   توان گفت كه اسالم مانع ايجاد نمايد؛ از همين رو مي

 بود.  فراهم ساخته  ي منوره رشد و نمو درخت اسالم را در مدينه
هُ اهللاَُّ لِرَ « گويد: مي ل بانو عايشه مَ ا قَدَّ مً وْ اثَ يَ مُ بُعَ انَ يَوْ ولِهِ كَ ولُ صسُ سُ مَ رَ دِ ، فَقَ

ولِهِ  صاهللاَِّ سُ هُ اهللاَُّ لِرَ مَ دَّ وا، فَقَ حُ رِّ جُ ُمْ وَ اهتُ وَ َ تِلَتْ رسَ قُ مْ وَ هُ لَؤُ قَ مَ َ دِ افْرتَ قَ مْ  صوَ وهلِِ يفِ دُخُ

المِ  سْ را به رسولش هديه  آن روز (جنگ) بعاث، روزي است كه خداوند« »يفِ اإلِ

ينه شد كه آنان، متفرق، سرانشان كشته و در در حالي وارد مد صنمود. رسول خدا
تنگنا قرار گرفته بودند. پس خداوند، روز بعاث (جنگ) را به پيامبرش هديه نمود و 

 621F1»را باعث اسالم آوردن مردم مدينه ساخت. آن

  غسل روز جمعه
منين المؤ باشد، اينك ام يكي از واجبات انسان مسلمان مي  غسل در روز جمعه

روز  ،مردمفرمايد:  دهد و مي را براي ما توضيح مي  ين فريضهسبب ا ل عايشه
طور نوبتي براي ه هاي خود و از عوالي (مكاني در چهار ميلي مدينه) ب جمعه از خانه

بد بو  ،گرد وخاك و شان در اثر عرق آمدند. و لباسهاي شركت در نماز جمعه مي

                                           
 .3930و  3848، 3777باب القسامة في الجاهلية ش  -كتاب المناقب -حيح بخاريص -1
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 صنزد آنحضرت ،آنانمن بود كه يك نفر از  هدر خان صاهللا شد. روزي رسول مي
 فرمود:  صاهللا آمد. رسول

ا« ذَ مْ هَ كُ مِ تُمْ لِيَوْ رْ مْ تَطَهَّ وْ أَنَّكُ طهارت يعني  ،چقدر خوب بود اگر شما براي اين روز« ».لَ
 .622F1»كرديد غسل مي

 قصر نماز در سفر
باشد، و ظاهر  هاي اسالمي مي قانون  دو ركعت از جمله  قصر نماز چهار ركعتي به

كاري براي مردم باشد، اما  شود علت آن تسهيل و آسان  گفته  است كهامر مقتضي 
: ابتدا دو ركعت نماز  و گفته  علتي ديگر را براي آن بيان داشته ل بانو عايشه

هجرت نمود و چهار ركعت واجب گشت، اما  صبود، سپس پيامبر  واجب گشته
623Fبيشتر تغيير ننمود)  نماز سفر بر همان صورت خود باقي ماند(يعني از دو ركعت به

2. 

 نهي از خواندن نماز بعد از فجر و بعد از عصر
بود، نزد من  آنها  عمردر راس كه صادق فرمايد: مرداني  مي م عبد اهللا بن عباس

 از نماز صبح تا طلوع آفتاب و پس ،از نماز خواندن صگواهي دادند كه: نبي اكرم
624Fنهي فرمودند ،از نماز عصر تا غروب آفتاب پس

  اما براي اين ممنوعيت هيچ گونه .3
است، اما اينك   شده  عبادت دستور داده  شود، زيرا در تمام اوقات به نمي  سببي ديده
و سبب آن ممنوعيت را براي ما توضيح   از اين اشكال برداشته  پرده ل بانو عايشه

رو از  از اين صاست، زيرا پيامبر  دچار اشتباه شده عمر«گويد:  است و مي  داده

                                           
 .847كتاب الجمعة ش  -و صحيح مسلم 902كتاب الجمعة ش  -صحيح بخاري -1
كتاب صالة المسافرين و قصرها ش  -، صحيح مسلم3935كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -2

 .453كتاب الصالة ش  -و سنن نسائي 685
، 826كتاب صالة المسافرين ش  -، صحيح مسلم581كتاب مواقيت الصالة ش  -بخاريصحيح  -3

 .562كتاب المواقيت ش  -و سنن نسائي 183كتاب الصالة ش  -سنن ترمذي
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625F».عمدي مورد جستجو واقع شوند  به  خواندن نماز در آن دو وقت نهي فرمودند كه

1 
با وقت عبادت   كه واقع نشود و يا اين  با عبادت خورشيد اشتباه  يعني تا اينكه

 باشد.  مجوسيان شباهت نداشته

  صورت نشسته  خواندن نماز به
رو  خواند، از اين مي  ستهگاهي نمازهاي سنت را نش صآنحضرت  كه  روايت شده

باشد، اگر  مستحب مي  صورت نشسته  خواندن نماز سنت به  اند كه برخي اعتقاد يافته
صورت   نماز به  باشد، اما بايد اين را هم دانست كه  عذري هم وجود نداشته  چه

از   باشد؛ و هنگامي كه را دارا مي  صورت ايستاده  نصف پاداش نماز به  نشسته
؟ در جواب  نماز خوانده  صورت نشسته  به صشود: آيا پيامبر ال ميسؤ ل عايشه

  سن پيري رسيد، نمازهايش را نشسته  به  كه بعد از اين صگفت: آري، پيامبر
626Fخواند. مي

2 
نماز شب را   هرگز رسول خدا را نديدم كه: « و در روايتي ديگر چنين آمده

627F»..سن پيري رسيد..  به  كه بخواند تا اين  نشسته

:  و در روايتي ديگر چنين آمده 3
  پير شد و بدنش سنگين گشت، بيشتر نمازهايش را به  كه بعد از اين صپيامبر«

628F».خواند مي  صورت نشسته

در حالت  صپيامبر  روايات فوق بيانگر اين است كه 4

                                           
و مسند  570كتاب المواقيت ش  -، سنن نسائي833كتاب صالة المسافرين ش -صحيح مسلم -1

 .6/124امام احمد 
و سنن  1657كتاب قيام الليل ش  -، سنن نسائي732سافرين ش كتاب صالة الم -صحيح مسلم -2

 .956كتاب الصالة ش  -ابوداود
 -، صحيح مسلم1118كتاب الجمعة ش  -، صحيح بخاري953كتاب الصالة ش  -سنن ابوداود -3

كتاب  - و سنن ابن ماجه 1649كتاب قيام الليل ش  -، سنن نسائي731كتاب صالة المسافرين ش 
 .1227ش إقامة الصالة 

 .732كتاب صالة المسافرين و قصرها ش  -صحيح مسلم -4
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  قلت و كثرت پاداش توجه  به  ؛ پس كساني كه نصف پاداش قناعت كرده  عذر به
با نگاه   دهند، اما كساني كه را بر ديگري ترجيح مي  صورت ايستاده  ماز بهكنند، ن مي

كنند، تبعيت از محبوب خود را بر كثرت  نگاه مي  اين مسئله  محبت و عشق به
پاداش   در نمازهايشان به  رو آنان هر چند كه دهند، از اين پاداش و ثواب برتري مي

ن نقص پاداش را با پيروي از محبوب خود آ  يابند، اما انشاء اهللا زياد دست نمي
 اند. جبران نموده

 ركعت بودن نماز مغرب  علت سه
چهار ركعت تبديل شدند، اما   بعد از هجرت نمازهاي دو ركعتي افزايش يافتند و به

ال جواب اين سؤ  به ل شود؟ بانو عايشه  ركعت خوانده  چرا بايد نماز مغرب سه
بود، اما وقتي   نها دو ركعت دو ركعت نماز واجب گشتهت  در مكه«گويد:  و مي  داده

هر دو ركعت، دو ركعت   جز مغرب، به  هجرت فرمودند، به  مدينه  به صآنحضرت
629F».گردد... عنوان وتر نمازهاي روز محسوب مي  شد، زيرا مغرب به  ديگري اضافه

1 

 علت دو ركعت بودن نماز صبح
آرامش بيشتري نياز دارد،   وردار است و بهاز وقت و زمان بيشتري برخ  نماز صبح كه

را در همان دو ركعت  شد، اما خداوند متعال آن مي  ركعات آن نيز اضافه  بايد به
علي انحصار نماز صبح در دو ركعت را براي  ل منحصر نمود، و اينك بانو عايشه

قرائت   كه  نشده  ركعات نماز صبح اضافه  رو به از اين«گويد:  دهد و مي ما توضيح مي
630F».باشد قرآن در آن طوالني مي

خشوع و خضوع نماز   به  طور ويژه  شريعت اسالم به 2
  اين خشوع ضربه  قيام و قعود فراوان به  كه اين  به  است و با توجه  فجر اهميت داده

                                           
 .6/241مسند امام احمد  -1
 .6/241مسند امام احمد بن حنبل  -2
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  اند، يعني در طول دادن به نموده  كيفيت آن توجه  جاي كميت به  كند، به وارد مي
 اند. را جبران نموده قلّت ركعات آنقرائت قرآن، 

 ي روز عاشورا علت روزه
دهم (رمضان، مردم روز عاشورا  هفرمايد: قبل از فرض شدن روز مي لعايشه
، كردرمضان را فرض  ي هگرفتند. اما هنگامي كه خداوند روز را روزه مي )محرم
، وَ « فرمود: صاهللا  رسول هُ مْ يَصُ لْ هُ فَ ومَ اءَ أَنْ يَصُ نْ شَ هُ مَ كْ ُ يَرتْ لْ هُ فَ كَ ُ رتْ اءَ أَنْ يَ نْ شَ  631F١»مَ

                                           
 -، سنن ترمذي1125كتاب الصيام ش  -، صحيح مسلم1893كتاب الصوم ش  -صحيح بخاري -1

كتاب الصيام ش  -امام مالك -، موطأ2442كتاب الصوم ش  -، سنن ابوداود753كتاب الصوم ش 
 .1763كتاب الصوم ش  -و سنن دارمي 665
ل اختالف دارد؛ و اينك متن روايت ابن  روايت ابن عباسم با روايت عايشه  ذكر است كه  الزم به

اين «وارد مدينه شد، ديد كه يهود، روز عاشورا را روزه مي گيرند. پرسيد:  وقتي رسول اهللاعباس: 
ين روز (دهم محرم)، روز خوبي است. يعني روزي است كه خداوند بني ؟ گفتند: ا»روزه براي چيست

اسرائيل را از دست دشمن، نجات داد. بدين جهت بود كه حضرت موسي اين روز را روزه گرفت. 
 فرمود: رسول خدا

»نْكُمى موسقُّ بِمفَأَنَا أَح«. 
ارانش دستور داد كه روزه پس خودش روزه گرفت و به ي». من از شما به موسي نزديك تر هستم«

كتاب الصوم ش  -بگيرند.(البته اين حكم قبل از فرض شدن روزة رمضان بود). (صحيح بخاري
كتاب الصوم ش  -است (صحيح بخاري  نيز روايت شده ) همين روايت از ابوموسي اشعري2004
يحين، ابوداود،، افرادي همچون امام مالك در موطأ، بخاري و مسلم در صح  ) اما حديث عايشه2005

كتاب الصوم  –است و (در سنن ابوداود   در سنن خود و احمد در مسند خود آورده  ترمذي و ابن ماجه
) از ابن نقل از زيد  طبراني به -، المعجم الكبير1737كتاب الصيام ش  - ، سنن ابن ماجه2443ش 
  روايت شده  وداود و ابن ماجهاست و در سنن اب  گزارش شده  نيز روايتي همچون روايت عايشه معمر

گيرند، ما در روز نهم  مي  روز دهم روزه  نماييم و آنان كه فرمود: با يهود مخالفت مي صپيامبر  كه
 گيريم. مي  روزه

 چربد: طريق بر روايت ابن عباس مي  از سه  و اما روايت عايشه
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تمايل ندارد، روزه كه روزه بگيرد. و هر كس  ،، روز عاشورادوست داردهركس «
 ».نگيرد

632Fاست  روايت شده همان صورت از ابن عمر  روايت فوق به

علت و   ، يعني به1
  ت كهاس ل است و اين عايشه  ننموده  گرفتن مردم در آن روز اشاره  سبب روزه
قبل از فرض «است:   و فرموده  گرفتن در آن روز را براي ما شرح داده  سبب روزه
در همين  زيرا گرفتند. را روزه مي )دهم محرم(رمضان، مردم روز عاشورا  هشدن روز

  633F2.»نديدپوشان كعبه را با پرده مي ،روز

                                                                                                      
 فزوني روايات. -1
 . براي روايت عايشه تأييد ابن عمر -2
  ، پس نيازي به گرفته  تبعيت از يهود روز عاشوراء را روزه  به صضاء قياس، يعني اگر پيامبراقت -3

 است.  مخالفت آنان نداشته
توان ميان آن دو روايت تطبيق حاصل نمود و گفت: مردمان عصر جاهلي روز عاشورا را  هر حال مي  به

گرفتند،  مي  ، يهوديان نيز همان روز را روزهگرفت مي  روز را روزه  نيز آن صگرفتند و پيامبر مي  روزه
طبق عادت قبلي  صگيرند، پيامبر مي  يهوديان روزه  تشريف برد، ديد كه  مدينه  پس وقتي آنحضرت به

روايت  همين خاطر از ابن عباس  از يهود تقليد نمايد؛ به  كه اين  داد نه  ي آن روز ادامه خود ب روزه
بگيريم،   روزه  ما نيز دستور داد كه  گرفت و به  در روز عاشورا روزه صبر: وقتي پيام گفته  كه  شده

نگرند.  يهود و نصاري با چشم حظمت بدان مي  مردم گفتند: اي رسول خدا! اين روزي است كه
فرا برسد،   سال آينده  كه گيريم، اما قبل از اين مي  روز نهم را هم روزه  فرمود: در سال آينده صپيامبر
 2445و ابوداود  1134وفات فرمود.( مسلم  صرپيامب

 1892كتاب الصوم ش  -صحيح بخاري -1
 1592كتاب الصوم ش  -صحيح بخاري -2
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 بر نماز تراويح در ماه رمضان صعلت عدم مواظبت پيامبر
ي مردم  از همه صنماز شب پيامبر  نسبت به ل عايشه«گفت:  مي مابن عباس

در شبهاي ماه رمضان و ساير  صپيامبر«گفت:  مي ل و عايشه .634F1»تر بودند آگاه
. يكبار 635F2»خواند ركعت نماز نفل را مي  شبهاي سال همراه با دو ركعت فجر سيزده

سجد خواند و در وسط شب از منزل بيرون رفت و نماز (تراويح) را در م صپيامبر
اي از مردان هم پشت سرش نماز خواندند، فردا صبح مردم در مورد نماز شب  عده

ي بيشتري جمع شدند و با  كردند، و در شب دوم عده با هم بحث مي صپيامبر
ي آن با هم بحث كردند و  نماز خواندند و صبح آن شب نيز مردم درباره صپيامبر

مسجد رفت و مردم   به صشدند، پيامبردر شب سوم مردم بسياري در مسجد جمع 
پشت سر او نماز خواندند، وقتي شب چهارم رسيد مسجد گنجايش كثرت جمعيت 

براي نماز صبح از منزل   كه از منزل بيرون نيامد، تا اين صرا نداشت، و پيامبر
مردم كرد و بعد از اداي   جا آورد، رو به  نماز صبح را به  كه خارج شد، همين

 رمود:شهادتين ف
 636F3.»مل خيف علی مكانكم، و لكنی خشيت ان تفرتض عليكم فتعجزوا عنها  اما بعد، إنه«

من به اين خاطر من از آمادگي شما اطالع داشتم، اما   اما بعد از شهادتين، بدانيد كه«
 ».نيامدم كه مبادا اين نماز بر شما فرض كرده شود

ز قطع وحي و وفـات  ي فرض شدن يعني پس ا آري پس از برطرف شدن واهمه
خواندنـد، آنـان    را مي آن  بر آن مواظبت نمودند و پيوسته ، اصحابصآنحضرت

                                           
 .746كتاب صالة المسافرين ش  -صحيح مسلم -1
 738كتاب صالة المسافرين ش  -صحيح مسلم -2
، سنن 761 كتاب صالة التراويح ش -، صحيح مسلم2012كتاب التراويح ش  -صحيح بخاري -3

 .1373كتاب الصالة ش  -و سنن ابوداود 1604كتاب قيام الليل ش  -نسائي
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نمودنـد و   مـي   اصل حديث آگاهي داشتند، همچون امري مستحب بدان توجه  به  كه
 كد است.ؤگفتند: (نماز تراويح) سنتي م از اصحاب پيروي نمودند، مي  آنان كه

 حقيقت مناسك حج
مناسك حج اعم از طـواف بيـت،     كنند كه نادان چنين اشكال وارد مي بعضي از افراد

اي ظـاهري   و رمـي جمـار خـالي از فايـده      ، وقوف در عرفـه  سعي ميان صفا و مروه
تمـامي  : « و و گفتـه   دهان اين نادانان زده  مشت محكمي به ل باشند، اما عايشه مي

637F».دباش مي اين مناسك جهت برپا داشتن ذكر و ياد خداوند

مـراد    كـه  يعنـي ايـن   1
 هايي براي ذكر خداوند اينها مكان  حقيقي تنها انجام آن اعمال نيست و بس، بلكه

از دوران   كـه   قرآن كريم در پي ذكر اين مناسك تصريح داشـته   كه باشند، همچنان مي
اي  يـادواره   انـد، و حـج كـه    آن مناسك راهي براي عبادت بوده حضرت ابراهيم

و بـر هـر     است، روش عبادت قبلي نيز در آن واجب گشـته  راهيمبراي سنت اب
انجـام ايـن     در عمر خود يكبار بـه   باشد، واجب است كه  توانايي داشته  مسلماني كه

 امر قيام نمايد.

 ي محصب دره  رفتن به
آنجا رفت و   در ايام حج به صپيامبر  است كه  ي مكرمه اي در مكه محصب نام دره
معتقـد   متبعيت نمودند؛ ابنعمر صاز پيامبر  آن دره  نيز در رفتن بهخلفاي راشدين 

638Fباشد هاي حج مي ي محصب جزو سنت دره  رفتن به  است كه

  نه  . اما حضرت عايشه2
در  صآنحضـرت رو  از ايـن گفت:  رفت و مي آنجا مي  به  دانست و نه را سنت مي آن

                                           
، صحيح ابن 1888كتاب الحج ش  -، سنن ابوداود24396ش  6/64مسند امام احمدبن حنبل  -1

 .1853و سنن دارمي ش 2882ش  4/279كتاب الحج  -خزيمة
 .1310كتاب الحج ش  -صحيح مسلم -2
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640Fابـن عبـاس    فتنـي اسـت كـه   گ .639F1»آنجا اردو زد كه بيرون رفتن از آنجا آسان بود

و  2
رافع 641F

 اند. موافقت كرده ل با بانو عايشه  نيز در اين مسأله 3

 روز  كردن گوشت قرباني براي بيش از سه  نهي از ذخيره
. دستور داد كه گوشت قرباني بايد در طي سه روز خورده شود صآنحضرت باريك

 براياين حكم   دند كهچنان فهمي بن واقد  و عبداهللاعبداهللا بن عمر علي، حضرت 
642Fباشد مي  ههميش

، جابر، ابوسعيد اما حضرت عايشه ،فتوي دادند ، پس طبق آن4
اين حكم را  اجمعين  و بريده صبن اكوع، ثوبان موالي پيامبر  خدري، سلمه

643Fنددانست مي وقتيم

علت اين ممنوعيت موقتي را را براي ما توضيح   ، سپس عايشه5
گذاري گوشت قرباني را از   جلوگيري از ذخيره علت  بيعهابن ر  است، آنجا كه  داده

؟ آيا خوردن گوشت قرباني ممنوع است !ام المؤمنيناي  گويد: پرسد و مي او مي
بَ أن يطعم من مل يكن « فرمود: چنين ال ولكن قل من كان يضحي من الناس فاحَ

به خاطر اين  كم بودند، ،كردند نه، اما در آن روزها كساني كه قرباني مي« 644F٦»يضحي
قرباني گوشت  ،خواست به آنهايي كه توان قرباني كردن را نداشتند مي آنحضرت

 .»ندابخور
 

                                           
 .1311حج ش كتاب ال -صحيح مسلم -1
 .1312كتاب الحج ش  -صحيح مسلم -2
 .1313كتاب الحج ش  -صحيح مسلم -3
 1970كتاب االضاحي ش  -و صحيح مسلم 5574و  5568كتاب االضاحي ش  -صحيح بخاري -4

 .1973و 
 1977، 1975، 1974، 1973، 1972، 1971هاي:  شماره  صحيح مسلم به -5
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و اينك متن   را گزارش داده  امام مسلم در صحيح خود قسمتي از روايت عايشه
 آن:

مردماني از  صگفت: در عهد پيامبر مي  شنيدم كه ل گويد: از عايشه مي  عمره
آنان   بهص هايي را در صبح روز عيد قربان، قرباني كردند، پيامبر نشين حيوان  باديه

 گفت:
نَّ « فرمود: صمي گويد: نبي اكرم سلمه بن اكوع بِحَ ، فَـال يُصْـ مْ نْكُ ى مِ حَّ نْ ضَ مَ

ءٌ  ْ نْهُ يشَ يْتِهِ مِ يَ يفِ بَ قِ بَ الِثَةٍ وَ دَ ثَ عْ نبايـد صـبح روز    ،هركس از شما قرباني كرده اسـت « »بَ
سال بعد، مردم گفتند: اي رسول خدا! آيا ». اش، باقي بماند ز آن، در خانهسوم، چيزي ا

انَ «مانند سال گذشته، عمل كنيم؟ فرمود:  امَ كَـ عَـ لِـكَ الْ إِنَّ ذَ وا، فَ رُ خِ ادَّ وا وَ مُ أَطْعِ لُوا وَ كُ

، فَ  دٌ هْ ابِالنَّاسِ جَ ينُوا فِيهَ عِ تُ أَنْ تُ دْ ذخيره كنيد. بخوريد و به ديگران نيز بخورانيد و « »أَرَ

 .645F1»سال گذشته، مردم دچار  قحط سالي شده بودند لذا خواستم كه به آنها كمك كنيد

 ي شريف حطيم و بناي كعبه
حطيم   به  قسمت كوچكي در كنار ناودان آن وجود دارد كه  از طرف شمالي ديوار كعبه

طـواف   است و بايد آن نيز در طواف وارد شود، و اگـر كسـي در حـال     شده  نام نهاده
ال ؤاسـت. امـا سـ     باشد، زيرا حطيم قسمتي از كعبـه  وارد آن بشود، طوافش جايز نمي

نيست، چرا بايد از ماوراي آن طواف صورت   اگر حطيم بخشي از كعبه  اينجا است كه
  بـه   مشكل و پيچيده براي تعداد زيادي از اصحاب  بگيرد؟ و ممكن است اين مسأله

ي احاديـث   باشـد، امـا خزانـه     ال كـرده ؤسـ  صاز پيامبر باشد و راجع بدان  نظر آمده
  اهللا  از رسـول گويـد:   مي  كه  را در اين خصوص حفظ داشته  شريف تنها اسم عايشه

جـزو  . عرض كردم: پس چرا آنـرا  »يبل«پرسيدم: آيا حطيم جزو كعبه است؟ فرمود: 
 ؟ فرمود:اند بناي كعبه، قرار نداده

                                           
 1974كتاب االضاحي ش  -لمصحيح مس -1
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كِ « مَ وْ ِ  إِنَّ قَ تْ هبِ َ ةُ قَرصَّ قَ بـراي ايـن كـار،    (يعني قـريش)  زيرا هزينه قومت « »مُ النَّفَ
 ؟ فرمود: اند را در ارتفاع زياد، قرار داده كعبه ي هدروازچرا : گفتمدوباره ». كافي نبود

يثٌ « دِ كِ حَـ مَ وْ ال أَنَّ قَ وْ لَ وا، وَ اءُ نْ شَ وا مَ نَعُ مْ يَ وا، وَ اءُ نْ شَ لُوا مَ خِ كِ لِيُدْ مُ وْ لِكَ قَ لَ ذَ عَ  فَ

أَ  ، وَ بَيْـتِ رَ يفِ الْ َدْ لَ اجلْ خِ ، أَنْ أُدْ ُمْ لُوهبُ نْكِرَ قُ افُ أَنْ تُ أَخَ ، فَ لِيَّةِ َاهِ مْ بِاجلْ هُ دُ هْ ابَـهُ عَ قَ بَ نْ أُلْصِـ

ضِ  ي ورود دهنـد و كسـي    اجازه مايل باشند،كه قومت كسي را كه  براي اين « »بِاألَرْ

اگر قومت تازه مسلمان نبودند و از ورود به آن، جلوگيري نمايند. و  ،را كه نخواهند
دادم  حطيم را جزو بناي خانه خدا، قرار مـي  ،رفت كه اين كار را نپسندند بيم آن نمي

646F».كردم ي كعبه را نيز هم سطح زمين، مي و دروازه

1 
همين دليل   است، و به  شنيده صاين را از پيامبر  گويد: يقينا عايشه مي مابن عمر

تـرك  اسـتالم ركـن يمـاني و حجراالسـود را       آنحضرت كـه دارم،   من عقيده  است كه
647Fاست  بنيان نشده  هاي ابراهيم بر پايه  اهللا بيت  خاطر اين بود كه  كرد، به مي

2. 
  كـه   از اين آگـاهي داشـته   صپيامبر  كه شود و آن اين الي مطرح ميؤاما در اينجا س

  بـه   است و با توجـه   نشده  تهتوسط ابراهيم، ساخ  هاي بنيان شده طبق پايه  ي كعبه خانه
را از نـو   شـود، بايـد آن   عنوان مجددي براي شريعت ابراهيمي اعتبـار مـي    او به  كه اين
همـان    را به فرمود: اي رسول خدا! چرا آن ل حضرت عايشه  كه ساخت، گمچنان مي

  تـازه قومـت    بود كه اين خاطر نمي  آوريد؟ فرمود: اگر به هاي ابراهيم در نمي شكل پايه
648Fدادم. اند، حتما آن كار را انجام مي از كفر جدا گشته

3 
اي ويـران   اند و اگر آنان با كعبه با اسالم آشنايي يافته  تمامي اعراب تازه  كه يعني اين

آشوب و اغتشاش بزننـد؛    از نو بنيان شود، ممكن است دست به  روبرو شوند كه  شده

                                           
كتاب الحج ش  -، صحيح بخاري1333باب جدار الكعبة و بابها ش  -كتاب الحج -صحيح مسلم -1

 2955كتاب المناسك ش  - و سنن ابن ماجه 7243و كتاب التمني  1584
 .1333كتاب الحج ش  -صحيح مسلم -2
 همان. -3
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باشـد و   شرط اقتضاي مصلحت جـايز مـي    تأخير عمل شرعي به  كه  و در حديث آمده
اجـراي    كـه  ايـن   خاطر تأخير سرزنش نمايد، اما مشـروط بـه    كسي حق ندارد او را به

ي  بـن زبيـر (خـواهر زاده     عبـداهللا   ذكر اسـت كـه    باشد؛ الزم به  فوري آن تقاضا نشده
مـود و  را خـراب ن   ي كعبه همين روايت، خانه  ) در دوران خالفت خويش بنا به عايشه

 ل كشيد و گفت: من از عايشه  بنيان نمود و بر آن پرده هاي ابراهيم را بر پايه آن
لوال ان الناس حديث عهدهم بكفر و ليس عنـدی «فرمود:  صگفت: پيامبر مي  شنيدم كه

من احلجر مخسة أذرع و جلعلت هلا بابا يـدخل   لكنت ادخلت فيه  من النفقة ما يقوی علی بنائه

و مخـارجي   (قريش) تازه مسلمان نمي بودند،قومت اگر « » بابا خيرجون منه و  الناس به

 ،حطيم را با كعبـه را از نو بسازم، حتما   بتوانم توسط آن كعبه  نيز در دست ندارم كه
بـراي ورودي و  گـرفتم كـه يكـي     دو دروازه در نظر مـي  ،و براي آنكردم  ملحق مي

ـ  ،ينصـورت و بد. دادم ديگري را براي خروجي قـرار مـي    يماننـد بنـا   كعبـه  ي هخان
را در دسـت   ابن زبير گفت: اكنون من مخارج بنيـان آن  .»شد مي حضرت ابراهيم

649Fندارم.  دارم و از كسي واهمه

1 
ابـن    عبدالملك بن مروان نوشـت كـه    شهادت رسيد، حجاج به  وقتي ابن زبير به

اسـت؛    عمـل آورده   بـه  تغييراتـي   ي كعبـه  ديدگاه خود، در ساختار خانـه   زبير بنا به
عبدالملك در پاسخ حجاج چنين نوشت: ما چيزي از اعمـال ابـن زبيـر را نـاچيزي     

  حجر اضـافه   به  كه پذيريم، اما اين ، مي كرده  اضافه  طول كعبه  به  كه شماريم و اين نمي
باز ابن زبير   را بست كه  شكل خود بازگرداند و همچنين آن دروازه  را را به ، آن نموده
650Fبود.  كرده

2 

                                           
 همان. -1
 همان -2
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آن سـاخت و سـاز طبـق روايتـي از       او گفتند كه  افرادي معتبر به  اما پس از آنكه
زد و  امـين مـي    اي با عصـايش بـه   بود، عبدالملك چند لحظه ل منين عايشهؤالم ام

651Fداشتم. مي  را بر همان شكل نگه سپس گفت: اي كاش آن

1 
از چنين روايتي آگـاهي    خريب كعبهگفت: اگر قبل از ت  كه  و در روايتي ديگر آمده

652Fگذاشتم. را بر همان ساختار ابن زبير باقي مي يافتم، آن مي

2 

 با حالت سواري  علت طواف كعبه
را طواف نمود، از همين رو   ي كعبه در حجة الوداع با حالت سواري خانه صپيامبر

خـي از  باشـد و بر  با حالت سواري جزو سـنت مـي    طواف كعبه  مردم فكر كردند كه
باشـد، زيـرا    ي آنـان صـحيح نمـي    مجتهدين نيز همين رأي را برگزيدند، امـا نظريـه  

طـواف    خاطر رعايت مصلحت، حكمت و سببي با حالت سـواري بـه    به صپيامبر
 ماند، ابن عبـاس  علت و سبب تصريح نموده  سه  نفر از اصحاب به  رفت، اينك سه

  ناخوش بـود، پـس روي اسـبش بـه      رسيد كه  مكه  در حالي به صپيامبر«گويد:  مي
نمـود،   را با عصايش استالم مـي  رسيد، آن حجراالسود مي  طواف رفت و هر وقت به

و  653F3.»پايان رسانيد، شترش را خوابانيد و دو ركعت نماز را خوانـد   وقتي طواف را به
را طواف   ي كعبه در حجة الوداع با حالت سواري خانه صپيامبر«گويد:  مي جابر

مـردم او را    خواست كه نمود، چون مي و با عصايش حجر االسود را استالم مينمود 
  هايشان را با او مطرح نمايند، زيرا مردمان زيادي گـرد او جمـع شـده    الؤببينند و س

در حجة الوداع با حالت سـوار بـر    صپيامبر«گويد:  مي ل و بانو عايشه 654F4.»بودند

                                           
 همان. -1
 همان. -2
 .1881كتاب المناسك ش  -سنن ابوداود -3
 .1273كتاب الحج ش  -صحيح مسلم  -4
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نمود  با آن حال حجراالسود را استالم ميرفت، ايشان   ي كعبه طواف خانه  شترش به
655F».تا مبادا مردم از آن روي گردان شوند

1 
بيـان داشـت، اشـكال وارد شـود، زيـرا اگـر        مابن عبـاس   آنچه  ممكن است به

  را تنها به  يافتند و اين مسأله ي مردم از آن آگاهي مي بود، همه ناخوش مي صپيامبر
نمود؛ اينها مـواردي   را در انظار عموم اعالن مي آن  رساند، بلكه اطالع ابن عباس نمي

نفر طبـق فهـم و اجتهـاد خـود آن       هر كدام از اين سه  بيانگر اين است كه  بودند كه
 اند. را موشكافي كرده  مسأله

 برداشتن از حقيقت هجرت پرده
  مدينـه   كسي وطن خود را ترك نمايد و به  كه هجرت يعني اين  كنند كه مردم فكر مي

ي خود آرام  و در كمال امنيـت و   منطقه  كوچ كند، حتي اگر چه  مكرمه  يا مكه  رهمنو
حقيقت هجـرت از    ي تابعين) راجع به رباح (يكي از ائمه سالمتي باشد؛ عطاء بن ابي

  ديگر جايي بـراي هجـرت بـاقي نمانـده    «سؤال نمود؟ در جواب گفت:  ل عايشه
طـرف خـدا و     شان را از دسـت بدهنـد، بـه   مبادا دين  كه است، مسلمانان از ترس اين

  خواسـته   و هر طور كه  دين اسالم ظاهر گشته  كردند، اما امروز كه رسولش كوچ مي
آن، اما جهـاد و نيـت   هجرتي وجود ندارد، شود، ديگر  پرستش مي شود، خداوند

 656F2.»باقي است
  ح مكـه بعد از فت«فرمود:   گردد كه واضح مي ماز همين رو معناي سخن ابن عمر

، آن شـهر بـا كمـال آرامـش و      . زيرا بعـد از فـتح مكـه   657F3»ديگر هجرتي وجود ندارد
همسـايگي    نيـت رسـيدن بـه     كسـي بـه    كـه  گشت، مگـر ايـن    اطمينان خاطر مواجه

 گردد. پاداش نايل مي  طبق نيت خود به  هجرت نمايد كه صپيامبر

                                           
 .1274همان  -1
 .4312و كتاب المغازي ش  3900كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -2
 .3899كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -3
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 ل ي عايشه در حجره صدفن پيامبر
در خصـوص محـل دفـن     ظيم الشأن وفات يافت، اصـحاب پيامبر ع  كه بعد از اين
گفـت:   ابـوبكر صـديق    كـه   اختالف نظر داشـتند، در روايتـي آمـده    آنحضرت

همـين خـاطر در     بـه . 658F1»انـد  در آنجـا جـان داده    شوند كه پيامبران در جايي دفن مي«
امـري ممكـن    ابـوبكر   دفن گرديد؛ نسبت آن سخن فوق به ل ي عايشه حجره

تحقيق در مورد آن امـري الزم و    باشد كه ، موضوعي تاريخي مي اين مسأله است، اما
علــت واقعــي بــراي دفــن  ل منين عايشــهؤالمــ ضــروري اســت، و امــا اينــك ام

 رسـول  گويـد:  دهـد و مـي   ي خود را براي ما توضـيح مـي   در حجره صآنحضرت
 فرمود:  ،وفات خودبيماري  در صاهللا

ال« ودَ وَ يَهُ نَ اهللاَُّ الْ عَ بُ لَ وا قُ َذُ  اختَّ ارَ دَ نَّصَ اجِ سَ مْ مَ بِيَائِهِ را  اخداوند يهـود و نصـار  « »ورَ أَنْ

 .»قرار دادند جد ي خود را مسلعنت كند، آنان قبور انبيا
را  صنداشت، قبـر رسـول اهللا   نمي گويد: اگر اين احتمال وجود مي لعايشه
را مسجد  كه مردم آنترسم  دادند). ولي مي كردند (يعني در حجره قرار نمي آشكار مي
659Fقرار دهند

و  صروايت فوق علـت صـاف كـردن قبـر پيـامبر       به  با توجه  كه . چنان2
 شود. مي  محافظت از آن در ميان ديوارهاي محكم و سقفي قوي فهميده

                                           
 باشد. : اين، روايتي غريب مي و گفته 108كتاب الجنائز ش  -سنن ترمذي -1
 .6/121و مسند امام احمد  1390ائز ش كتاب الجن -صحيح بخاري -2
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 طب، تاريخ، فن خطابت و شعر  آگاهي به: مبحث ششم
فردي ماهر و در فـن   آن بزرگوار  اند كه گواهي داده ل منين عايشهمؤال شاگردان ام

و در   دسـت آورده   ي شعر را به برخوردار بودند، او ملكه  تاريخ از اطالعاتي گسترده
 و در طب نيز مهارتي كلي داشتند.  نيرويي زياد آراسته  خطابت و شعر به
قـرآن،    منين عايشـه بـه  ؤالم همانند ام  كسي را نديدم كهگويد:  مي  هشام بن عروه

حالل و حرام، شـعر و تـاريخ و نسـب عـرب       به  ان و همچنينوظايف انسان مسلم
660Fباشد  آگاهي داشته

1. 

 طب
  در طبابـت آگـاهي داشـته    ل همچـون عايشـه    كسي را نديدم كه«گويد:  مي  عروه
661F».باشد

اصـول و قواعـد     باشد اين اسـت كـه   براي همگان واضح و روشن مي  آنچه 2
زشك عـرب در آن روز حـارث بـن    ترين پ طبابت در ميان عرب رايج نبود، و بزرگ

زدنـد؛   طبابـت مـي    هايي كوچك نيز در شهرها دست به پزشك  كه بود، همچنان  كلده
ي  وسـيله   بيماران را به  ها آموخت كه فن پزشكي را از طريق اين پزشك ل عايشه

آفـرين    از اطالعات آن بانوي معجزه  بن زبير كه  كردند. عروه مي  مواد طبيعي معالجه
اي مادر! من از فهم ال نمود: ؤاز او چنين سبود،   شده  زده ي آن علوم شگفت همه  به

هسـتيد و   صگـويم: شـما همسـر پيـامبر     نمايم، چون مـي  و درك شما تعجب نمي
گويم: دختر  نمايم، زيرا مي شعر و تاريخ مردم تعجب نمي  همچنين از آگاهي شما به

پزشكي در شـگفتم    د، اما از آگاهي شما بهتر بو ي مردم آگاه از همه  ابوبكر هستيد كه
ي خـود زد و   منين بر شـانه ؤالم گويد: ام مي  ايد؟ عروه و از كجا يافته  را چگونه آن  كه

در آخر عمر خود بيمار گشت و نمايندگان عرب از هر  ص! پيامبر اي عروه«گفت: 

                                           
 .2/32و صفة الصفوة  1/28شرح حال عائشةل  -ذهبي -تذكرة الحفاظ -1
 .1/28تذكرة الحفاظ   -2
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  د و طبق آن بهنمودن هايي را براي او تجويز مي آمدند و ادويه خدمت او مي  طرف به
فن پزشكي آگاهي را كسـب    از اين طريق به  پرداختم، كه مي صمداواي آنحضرت

 662F1.»نمودم
فن پزشكي در حد شـناخت زنـان     منين بهالمؤ شناخت ام  بر آن است كه  نگارنده

هـاي پزشـكي و    و معالجـه   برخي ادويه  باشد كه هاي اطفال مي بيماري  سال به بزرگ
سپارند، زيرا در صدر اسالم، زنان  حفظ مي  ها را به اي از بيماري هتجربي را براي پار

شدند و جهادي در  همراه با مردان براي تحمل بار جهاد در راه خدا، راهي ميدان مي
سـازي خـوراك، آب،    آمـاده   دادند، آنان اغلب مشغول  حد توانايي خود را انجام مي

ي  نيـز در غـزوه   ل منين عايشـه ؤالم امپرستاري از بيماران و انتقال شهدا بودند، و 
هـاي پـر از    مشكداد و  ها آب مي زخمي  احد شركت داشت و همراه با ساير زنان به

663Fداد مجاهدين مي  كرد و به هايش حمل مي آب را بر شانه

، ايـن دليلـي اسـت بـراي     2
 پرداختند. آموزش آن فن مي  زنان آن روز در حد نياز به  كه اين

 تاريخ
تاريخ و نسب عرب و آداب و رفتار   ي مردم نسبت به بيشتر از همه ابوبكر صديق

دختر اين بزرگ مرد بود و  ل منين عايشهؤالم دوران جاهلي آنان آگاهي داشت، ام
سـخن    باشـد، بـه    ارث از پـدرش بـرده    اين فن و دانش را به  امري طبيعي است كه

.. .قـرآن،   منين عايشه بهؤالم د امهمانن  گفت: كسي را نديدم كه  كرديم كه  هشام اشاره
اوضـاع    راجع به  هر آنچه  باشد. گفتني است كه  و تاريخ و نسب عرب آگاهي داشته

                                           
 –و مجمع الزوائد  7426ش  4/218حاكم  -، المستدرك24425ش  6/67مسند امام احمد  -1

 .9/242هيثمي 
و كتاب المغازي ش  3811ب المناقب ش ، كتا2880كتاب الجهاد و السير ش  -صحيح بخاري -2

 1811كتاب الجهاد و السير ش  –و صحيح مسلم  4060
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، از  هاي تاريخ آمده دوران جاهلي و آداب و رفتار و وضعيت اجتماعي آنان در كتاب
 اند. نقل شده ل طريق حضرت عايشه

664Fج اعراب در دوران جاهلي: آداب و روش نكاح و ازدوا عنوان نمونه  به

، كيفيـت  1
665Fطالق در ميان آنان

666Fهايشـان  و كيفيت آواز خواندن و لهولعب آنان در عروسـي  2

؛ در 3

                                           
روايت كرده است كه نكاح در عصر جاهليت چهار گونه بود: يكي لامام بخاري از عايشه -1 

مانند نكاح مردم امروز كه مردي از مردي ديگر خواهر يا دخترش را خواستگاري ميكرد وبا 
آورد. نوع ديگر ازدواج آن بود كه مرد پس از پاك شدن  را به عقد خويش در ميپرداخت مهر، او 

گفت: فالني را طلب كن و از او نطفه بگير (وخود از او كناره مي  همسرش از عادت ماهانه، به او مي
شد، از آن پس به دلخواه خويش با وي آميزش  جست) و چون از باردار شدن همسرش مطمئن مي

نكاح "كرد. اين نكاح  سبب تمايل به نجابت وبزرگي فرزند خويش چنين مي كرد. مرد به مي
شد. نوع ديگر ازدواج (در آن روزگار) چنان بود كه گروهي كمتر از ده مرد،  ناميده مي "استبضاع

كرد و چند شبي  آميختند وچون زن، باردار شده و زايمان مي جايي گرد هم آمده وبه نوبت با زني مي
توانستند از حضور خود داري ورزند، زن  خواند وهيچ يك نمي ان مذكور را فرا ميمي گذشت، مرد

ام و اين پسر، اي فالن از توست!  گفت: شما از كارتان آگاهيد واينك من زايمان كرده به ايشان مي
پيوست! ومرد توان امتناع نداشت. نوع چهارم  خواست نام مي برد وفرزند به او مي وهر كه را مي

كرد. البته آنان  (اين بود كه) مردي بسيار با زني آميزش كرده و هيچ كس را رد نمي ازدواج
خواهد بر ايشان وارد  افراشتند تا هركه مي هاي شان مي هايي بودند كه پرچمي بر دروازه خانه فاحشه

كردند  كرد، نزدش گرد هم آمده وقيافه شناسي را دعوت مي شود وهرگاه يكي از ايشان زايمان مي
دادند و فرزند  (تا پدر را بنا به شباهت ظاهري تعيين كند وبنا به رأي او) فرزند را به فردي نسبت مي

پيوست وبه عنوان فرزند وي  مذكور به مرد نامبرده كه به راستي معلوم نبود پدر نوزاد باشد، مي
انگيخت،  را به حق بر صشد ومرد امكان امتناع نداشت. چون پروردگار حضرت محمد خوانده مي

 -. صحيح بخاريهاي عصر جاهليت را نابود وباطل ساخت جز نكاح كنوني اسالم را تمام ازدواج
 .2272كتاب الطالق ش  -و سنن ابوداود 5127كتاب النكاح ش 

 1192كتاب الطالق و اللعان ش  -سنن ترمذي -2
جمعي از زنان انصار گذر  از كنار صپيامبر  كه  روايت كرده  طبراني در المعجم الصغير از عايشه -3

 )343ش  1/214خواندند...( آنان آواز مي  در يك عروسي شركت داشتند، در حالي كه  كرد كه
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667Fگرفتند مي  روزهايي روزه  چه

668Fآمدند جايي براي حج فرود مي  ؟ قريش در چه1

؟ اگـر  2
669Fگفتند مي  ديدند، چه اي را مي مرده

طريق را نيز جز از  670F4»بعاث«نبردهاي   كه ؟ همچنان3
ايم، همچنين برخي از تقليدهاي عبادتي و عادتي انصـار،   دريافت ننموده ل عايشه

671Fهمانند پرستش بت مشلل

 ايم. بدانها اطالع يافته ل تنها از طريق عايشه  .. كه.و 5
ي ابتـداي نـزول وحـي،     همين سان مهمترين وقايع تاريخي اعـم از مسـأله    و به

ات رويدادهاي هجـرت و داسـتان افـك بـا     در ابتداي نبوت، جزئي صاحوال پيامبر
 ل از طريق عايشـه   و همه  گذارد همه نمايش مي  را به آن  تمام جزئيات، طوري كه

طـور    هاي صـحاح بـه   هاي موجود در كتاب روايت  اند؛ گفتني است كه گزارش شده
  كه ل باشند، اما مرويات عايشه سطر نمي  اند و بيش از دو يا سه مختصر ذكر شده

است؛   خود اختصاص داده  را به  صفحه  وي اين وقايع و رويدادها است، دو يا سهحا

                                           
 26110ش  6/243مسند امام احمد  -1
كردند و به آنها حمس (متعصب و  گويد: قريش و هم كيشانشان در مزدلفه، وقوف مي مي لعايشه -2

 كردند. پس هنگامي كه اسالم آمد، خداوند در عرفات، وقوف مي گفتند. اما ساير اعراب تندرو) مي
 به پيامبرش دستور داد تا به عرفات برود و در آنجا وقوف كند. سپس از آنجا روانة (مزدلفه) شود.

 -، سنن ترمذي1219كتاب الحج ش  -، صحيح مسلم4520كتاب تفسير القرآن ش  -صحيح بخاري
كتاب المناسك ش  -و سنن ابوداود 3012اب مناسك الحج ش كت -، سنن نسائي884كتاب الحج ش 

1910. 
 3837باب ايام الجاهلية ش  -كتاب المناقب -صحيح بخاري -3
وقَد  ص، فَقَدم رسولُ اللَّهصكَانَ يوم بعاثَ يوما قَدمه اللَّه لرَسوله« گويد: مي ل بانو عايشه -4

روز « »في دخُولهِم في اإلِسالمِ صتلَت سرَواتُهم وجرِّحوا، فَقَدمه اللَّه لرَسولهافْتَرَقَ ملَؤُهم وقُ
در حالي  صرا به رسولش هديه نمود. رسول خدا آن (جنگ) بعاث، روزي است كه خداوند

داوند، روز بعاث وارد مدينه شد كه آنان، متفرق، سرانشان كشته و در تنگنا قرار گرفته بودند. پس خ
 -صحيح بخاري »را باعث اسالم آوردن مردم مدينه ساخت. پيامبرش هديه نمود و آن (جنگ) را به
 .3930و  3848، 3777باب القسامة في الجاهلية ش  -كتاب المناقب

 .1643باب وجوب الصفا و المروة ش  -كتاب الحج -صحيح بخاري -5
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بندي آن، روش برگزاري نماز در اسالم،  و همچنين كيفيت نزول قرآن كريم و ترتيب
و نـوع   صهـاي آنحضـرت   انتها، تعداد كفن  از ابتدا تا به صكيفيت بيماري پيامبر

 اند. نقل شده ل ي اينها از طريق حضرت عايشه آن، همه
  اوضاع خانگي و امورات داخلي بود، اما بايـد گفـت كـه     گذشت مربوط به  آنچه

اي دقيـق   شـيوه   ايشـان بـه    شـد، بلكـه   نمي  تنها در اين قسمت خالصه  دانش عايشه
ي بـدر   و داسـتان غـزوه    تصوير كشـانده   را براي ما به صهاي پيامبر ي غزوه صحنه

را، و همچنين كيفيت نماز خـوف    قريظه ي بني غزوه كبري، احد، خندق و قسمتي از
، مهمتـرين وقـايع حجـة الـوداع و      ي ذات الرقاع، بيعت با زنان در فتح مكه در غزوه

  ي نبوي، اعـم از عبـادت و قيـام الليـل، پـرداختن بـه       از سيره  معلوماتي دقيق و مهم
د و پـاك  و تصـويري دقيـق و كامـل بـراي اخـالق زيبـا و ارزشـمن         كارهاي خانـه 

منبع نخست و اساسي بـراي   ل است. عايشه  را براي ما نقل نموده صآنحضرت
بـراي    ترين مشكالت پيش آمـده  ايشان سخت  كه ساير اين معلومات بودند، همچنان

 است.  را بيان نموده صآنحضرت
و ازواج مطهرات   ي فاطمه و خواسته و همچنين داستان خالفت ابوبكر صديق

ي اينها  و جزئيات بيعت، همه و ناراحتي علي صوزيع ميراث پيامبربا ت  در رابطه
 اند. گزارش شده ل از طريق عايشه

هـاي   تاريخ اسالم مبني بـر مشـاهده    نسبت به ل آگاهي عايشه  گفتني است كه
  اوضاع دوران جاهلي چه  باشد، اما منبع شناخت او نسبت به ايشان با چشمان سر مي

آن شـناخت را از پـدرش     فهمـيم كـه   مـي   روايت عروه  هب  چيزي است؟ با توجه
نمـايم، زيـرا    شـعر و تـاريخ مـردم تعجـب نمـي       از آگاهي شما به«بود:   كسب كرده

 ».تر بود ي مردم آگاه از همه  گويم: دختر ابوبكر هستيد كه مي
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 ادبيات
 منظور از ادبيات، گزينش الفـاظ و تعبيـري زيبـا بـراي عمـوم احاديـث، و انتخـاب       

منين ؤالمـ  باشـد؛ هـر كـس سـخنان ام     اسلوبي جالب در حين گفتگـو بـا مـردم مـي    
بالغـت و فصـاحت ايشـان      ، حتمـا بـه   نموده  را مطالعه و يا آن  را شنيده ل عايشه

 است.  شده  و در خصوص آن دهشت زده  مبهوت گشته
چون هم  ام كه كسي را نديده«گويد:  مي  نام موسي بن طلحه  يكي از شاگردانش به

672F».فصيح و گويا صحبت كند  عايشه

سخناني «گويد:  و از تابعين، احنف بن قيس مي 1
673F».ام را نشنيده  از دهان عايشه  گوياتر و زيباتر از سخنان بيرون آمده

2 
رسـند، امـا    هزاران روايت مـي   به ل هاي عايشه تعداد روايت  كه علي رغم اين

، بسيار  الفاظ اصلي آنها محفوظ مانده  كه احاديثي  كه محدثين اجماع نظر دارند بر اين
صـادر    از عايشـه   از روايتي را برگزينيم كه  هرحال اگر تنها يك جمله  كم هستند، به

است، اينك در حـديث    اي را در حديث دميده روح تازه  باشد، خواهيم ديد كه  شده
بهـا   خوا  جع بهرا  بريم كه اين حقيقت پي مي  شروع وحي، بسيار واضح به  مربوط به

بْحِ «گويد:  مي راستين يياهاؤو ر لَقِ الصُّ ثْلَ فَ تْ مِ اءَ ا إِال جَ يَ ؤْ  رُ انَ ال يَرَ را  هچـ و آن« 674F٣»فَكَ

و در ». كـرد  تحقق پيـدا مـي   مانند روشني صبح، ،ديد يا ميؤدر عالم ر صرسول اهللا كه
گويـد:   شـد، مـي   مي  در حين نزول وحي با آن مواجه صپيامبر  هايي كه تعبير از سختي

نْهُ مِ « رُ مِ دَّ يَتَحَ هُ لَ تَّى إِنَّ ، حَ اءِ حَ َ نَ الْربُ هُ مِ ذُ أْخُ انَ يَ ا كَ هُ مَ ذَ ، فَأَخَ يُ حْ يْهِ الْوَ لَ لَ عَ تَّى أُنْزِ نِ حَ ُـامَ ثْلُ اجلْ

اتٍ  مٍ شَ وْ قِ يفِ يَ رَ عَ نَ الْ وحـي نـازل گرديـد و همـان سـختي و      ص بر آنحضـرت « 675F٤»مِ

                                           
هيثمي  -، مجمع الزوائد3884ب المناقب ش كتا -، سنن ترمذي4/12حاكم  -المستدرك -1

 .292ش  23/182و المعجم الكبير 9/243
 .6732ش  4/12حاكم  -المستدرك -2
 .6982و كتاب التعبير ش  4954، كتاب تفسير القرآن ش 4كتاب بدء الوحي ش  -صحيح بخاري -3
 .2661كتاب الشهادات ش  -صحيح بخاري -4
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گرفت طوريكه در روز سرد زمستاني، قطرات عرق  دشواري حالت وحي، وي را فرا
 ».هاي مرواريد از بدن مباركش سرازير گشت مانند دانه

 است:  در تعبير از اضطراب و ناراحتي خود در حين تهمت افك گفته  كه همچنان

مٍ « لُ بِنَوْ تَحِ ال أَكْ عٌ وَ مْ أُ يلِ دَ قَ رْ ي ال يَ مِ وْ يْتُ يَ بَكَ ريه، سـپري  من اين روز را هم با گ« 676F١»وَ

  و داستاني كـه ». اي خوابم نبرد كردم. براي يك لحظه هم اشكهايم قطع نشد و لحظه
اي  ، هـر قسـمت آن، نمونـه    روايت كرده ل بخاري در خصوص ام زرع از عايشه

رو دانشـمندان   باشـد؛ از ايـن   ، بديع و معـاني مـي   زيبا براي تشبيهات عربي، استعاره
از آن حـديث    چنـدين شـرح بـراي يـك صـفحه       ي ادبيات و لغت عربي بـه  حوزه

677Fاند. اند و صفحاتي را بدان پر نموده اند و تعليقاتي را روي آن نگاشته پرداخته

2 
  بـه   نمود كه مي  شاگردانش توصيه  منين بهؤالم ام  داريم كه در مبحث تعليم بيان مي

و  حفظ  آوري به تالوت صحيح و درست قرآن، رعايت تجويد، اداي صحيح و روي
 نمايند.  تدبر در معاني آن توجه

 خطابت
  باشد، اين ملكه نيروهاي فطري و طبيعي آزاد عرب مي  خطابت و قوت بيان از جمله

همين خـاطر در    شود، به طور مساوي يافت مي  و بخشش الهي در زن و مرد آنان به
  زنده هنوز روح عربي در كالبد و درون مردم  هاي نخست ظهور اسالم كه تاريخ قرن

  در فصاحت و بيان بـه   شويم كه مي  مواجه  و فعال بود، با خطيب و أدبايي بلند مرتبه
  هاي ادبي وااليي هستند كـه  هاي ادبي پر از نمونه بودند. آري كتاب  اوج خود رسيده

 هــ) 204باشد، اينك احمد بن ابوطـاهر (ت   هاي مختلف مي زناني در قرن  مربوط به
هايي از سخنان بليغ زنان صدر اسـالم را جمـع    و در آن نمونه  دهكتابي را تأليف نمو

                                           
 همان -1
بغية الرائد بما في حديث ام زرع من «كتاب   شده  شرح حديث ام زرع نوشته در  ترين كتابي كه مهم -2

 باشد. ي قاضي عياض بن موسي يحصبي مي نو شته» الفوائد
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امـام    كه است، همچنان  شروع نموده ل ي عايشه خطبه  است و كتابش را به  نموده
را در حضور جمعي زيـاد از مـردم    آن  كه  را نقل كرده ل ي عايشه طبري آن خطبه

ابن   كه داشت. و همچنان  هبودند، عرض  در ميدان جنگ براي نبرد جمل گرد آمده  كه
اسـت. و    داشـته   اشـاره  ل اي از عايشـه  خطبه  به »العقد الفريد«در كتاب   عبد ربه

  باشـد (و مـدعي اسـت كـه     مي  فردي تابعي و از اهل بصره  اينك احنف بن قيس كه
ي ابوبكر صديق، عمر بن خطاب،  گويد: خطبه ) مي را شنيده  در بصره  ي عايشه خطبه

امـروز را    ي خلفـا و تمـامي خطبـا تـا بـه      ن عفان، علي بن ابوطالب و همـه عثمان ب
را   از دهـان عايشـه    سخناني گويـاتر و زيبـاتر از سـخنان بيـرون آمـده     ام، اما  شنيده
678F».ام نشنيده

1 
  كـه  باشـد، همچنـان   نمـي   سخنان احنف خـالي از مبالغـه    بر آن است كه  نگارنده

در   ي زني است كه اند، زيرا اين، خطبه دخيل بوده  تأثيرات خارجي نيز در اين خطبه
  هر حال، آنچـه   ، بايد از تأثيري عميق برخوردار باشد. به شده  داده  ميدان جنگ ارائه
خطيبي توانـا بودنـد و     عايشه  باشد اين است كه اي مي شك و شبهه  خالي از هرگونه

 بود.  اوج خود رسيده  در فصاحت، بالغت و بيان به
 ل همچون عايشه  خدا سوگند، هرگز كسي را نديدم كه  گويد: به مي  يهمعاو

679Fبليغ باشد.

2 
فصـيح و گويـا     همچـون عايشـه    ام كه كسي را نديده«گويد:  مي  موسي بن طلحه

680F».صحبت كند

3 
تر  تر از سحر و تلخ سنج زباني شيوا و فصيح و بياني نكته  به  كه  گونه خطيب همان

قبـل احتـرام و     باشد كـه  شدت نيازمند صدايي رسا مي  چنين بهاز صبر نياز دارد، هم

                                           
 .6732ش  4/12حاكم  -المستدرك -1
 .2/183ذهبي  -سير اعالم النبالء -2
يثمي ه -، مجمع الزوائد3884كتاب المناقب ش  -، سنن ترمذي4/12حاكم  -المستدرك -3

 .292ش  23/182و المعجم الكبير 9/243
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  خـود   اي كلفت نياز دارد تا بتوانـد توجـه مخاطبـانش را بـه     لهجه  تمجيد باشد و به
  نحوي كامل در خود جمع كـرده   ها را به تمامي اين ويژگي ل جلب نمايد؛ عايشه

 بود.
شروع بر حرف زدن كرد،   هعايش«كند:  امام طبري در تاريخ خود چنين روايت مي

  كه شد، مثل اين بلند مي زيادصدايش بسيار   ايشان از صدايي رسا برخوردار بودند كه
681F».راند زني با عظمت سخن مي

ي جمـل   از ايشان در حين بيان واقعـه   اي كه و خطبه 1
از قوت بيان، فراواني عطوفت، متانت اسـلوب و تـأثيرات كلمـات      ذكر نموديم پرده

 دارد. برميايشان 

 شعر
ي كلـي   عنـوان سـرمايه    قبل از ظهور خورشيد اسالم، شعر در ميدان علم و دانش به

نمـود؛   سزايي را ايفا مـي  ي عربي نقش به كرد و در ميان جامعه عرب نقش آفريني مي
از بالغت و فصاحت و نيروي استداللي خود چنان اشعاري را   شاعر عربي با استفاده

دميـد،   از نظـر روحـي و فكـري مـي      كالبد اقوام مرده  اي را به زهروح تا  سرود كه مي
  براي بلندكردن قومي و شكست قومي ديگر از اين جوهر ناياب بهـره   كه  گونه همان

ي  ردتف مردان هستند، آنان نيز در اين جنبـه  زنان هم  كه اين  به  جستند، و با توجه مي
مراتـب از    به  سرودند كه اشعاري را ميكردند و  ادبي ارزشمند با مردان مشاركت مي

مسلمانان يعني قبل از اسـالم    رسيد، و پيوسته نظر مي  تر به اشعار مردان باالتر و فائق
و بعد از ظهور اسالم تا گذشـت يـك قـرن از ايـن جـوهر لغـت عربـي محافظـت         

 شـعر ادبـي آنـان،     شد كه كردند و صدها زن شاعر و اديب در ميان آنان يافت مي مي
 بود.  شعر عربي بخشيده  اي به زينت و زيبايي ويژه

  گشايد، او دختر ابوبكر صديق جهان مي  چشم به  در اين دوره ل بانو عايشه
تـاريخ و نسـب عـرب محسـوب       ترين مردان قريش نسبت به عنوان دانا  به  است كه

                                           
 .3/15تاريخ الطبري  -1
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گفت:  ل هعايش  نمود و خطاب به  اين حقيقت اشاره  به  عروه  كه شود، همچنان مي
شناسيد، در اين خصوص  تاريخ و نسب عرب را بسيار خوب مي  بينم كه شما را مي«

682F».ي قريش است گويم: جاي شگفت نيست، چون او دختر عالمه با خود مي

1 
گفـت: شـعر    مي ل عايشه  كه  نقل كرده  از عروه» االدب المفرد«امام بخاري در 

يد اشعار خـوب را دنبـال كنيـد و از    شود؛ شما با دو بخش خوب و بد تقسيم مي  به
اند، برخي از قصـايد   اشعار بد دوري گزينيد؛ از كعب بن مالك اشعاري را نقل كرده

683Fرسد. چهل بيت و كمتر از آن مي  ايشان به

2 
اشـعار اسـتناد     براي ذكر مثال به صپرسيد: آيا رسول خدا ل شريح از عايشه

:  گفته  گنجاند كه را در مثال مي  رواحهبن   اين شعر عبداهللا صكرد؟ گفت: پيامبر مي
684F».و يأتيك باالخبار من لم تزود«

3 
اي  قصـيده   نام تأبط شـرا را بـه    ابوكبير هذلي از شاعران دوران جاهلي پسرش به

 باشد: دو بيت زير از آن مي  كه  مدح كرده
 و مـربأ من كل غرب حيضة           و فـساد مرضعة وداء مغيـل

 برقت كربق العارض املتهلل           أرسة وجههفإذا نظرت الی 

دهد و دردي كه در اثر  او از هرگونه زخم زمان قاعدگي و فسادزني كه شير مي«
آيد سالم و تندرست است. هرگاه به   شير دادن بچه در زمان بارداري به وجود مي

درخشد و بوق  چون ابر درخشنده و برق زننده، مي اش بنگري، هم خطوط چهره
 ».زند مي

                                           
 منبع آن قبال ذكر شد. -1
 .866ش  1/299بخاري  -االدب المفرد -2
، 8/128هيثمي  -، مجمع الزوائد2848، سنن ترمذي ش 867ش  1/300بخاري  -االدب المفرد -3

، 26060ش  5/278شيبة  ن ابياب -، المصنف10834و  10833ش  6/247نسائي  -السنن الكبري
 25270ش  6/156و  25115ش  6/138و مسند امام احمد  4/297طحاوي  -شرح معاني االثار

 .25904ش  6/222و 
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آن دو بيت فوق مدح نمود و گفت: مسلماً اگر   را به صپيامبر ل عايشه
گويد:  دانست كه تو به شعرش سزاوارتري. عايشه مي ديد مي ابوكبير هذالي تو را مي

چيزي را كه در دست داشت گذاشت و برخاست و به سوي من آمد  صپيامبر خدا
 و ميان دو چشمم را بوسيد و گفت:

قدر از خودم خوشحال نشدم كه از تو  ا به تو جزاي خير دهد، آنعايشه! خد«
685F».خوشحال شدم

1 
ها  بدان ص بانو عايشه  كه  هاي حديث تعداد زيادي از اشعاري ذكر شده در كتاب

 نمود. استناد مي
برنـد   مي  مكه  ي او را به نمايد، جنازه عبدالرحمن بن ابوبكر وفات مي  هنگامي كه

آيد، سر قبر عبـدالرحمن   مي  مكه  به ل سپارند، وقتي عايشه ميخاك   و در آنجا به
 گويد: رود و مي مي

 و كنا كندمانی جذيمة حقبة           من الدهر حتی قيل لن يتصدعا

686Fعاـول اجتامع مل نبت ليلة مـطـا              لـكـی و مالـقلام تفرقنا كأن

٢ 

، ابوبكر، بـالل و عـامر بـن    رسيد  مدينه  به صگويد: وقتي پيامبر مي ل عايشه
 سرود: گرفت چنين مي بيمار گشتند، ابوبكر هرگاه طب مي  فهيره

لِهِ  بَّحٌ يفِ أَهْ صَ ئٍ مُ رِ لُّ امْ لِهِ  كُ عْ اكِ نَ َ نْ رشِ نَى مِ تُ أَدْ املَْوْ  وَ

ز اتـر   كند، در حالي كه مرگ نزديـك  صبح ميميان خانواده اش در  ،هر شخص(
 .)ستوا بند كفش

                                           
 -و تاريخ بغداد 277ابن الجوزية  -، روضة المحبين1/490  ابن قيم جوزيه -مدارج السالكين -1

 .13/253خطيب بغدادي 
و 3/60هيثمي  -، مجمع الزوائد6013ش  3/541حاكم  -، المستدرك1055سنن ترمذي ش -2

 .11811ش  3/29شيبة  ابن ابي -المصنف
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كاهش مي يافت، صـدايش را بلنـد مـي كـرد و چنـين مـي       بالل تب و هر گاه،  
 سرود:

ةً  يْلَ ـلْ أَبِيتَنَّ لَ ي هَ رِ عْ يْتَ شِ لِيلُ  أَال لَ جَ ـرٌ وَ خِ يلِ إِذْ وْ حَ ادٍ وَ  بِوَ

ن ـَ يَاهَ جمَ ا مِ مً وْ نْ يَ دَ ـلْ أَرِ هَ يلُ  ةٍ ـــــَّوَ طَفِ ةٌ وَ امَ نْ يلِ شَ وَ بْدُ لْ يَ هَ  وَ

گيـاه   ،بـر مـن   در حالي كـه دور و م گذراند ي مكه ميشبي را در واد ،كاش اي(
اي كــاش،  . نوشـيدم  ه را مـي نروزي آب چشمه مج ،اي كاش. بود ذخر و جليل ميا

 .687F1)ديدم يـيل  را  مـشامـه و طفـ
 حال و وضع عامر را جويا شدم گفت:  و هنگامي كه

  من فوقه  حتفهن ابان اجل          انی وجدت املوت قبل ذوقه

ام، زيرا مرگ در پشت سر انسـان   سختي مرگ را بچشم، مرده  كه بل از اين(من ق
688Fترسو است)

2. 
شدند،   ي بدر كشته در غزوه  ي كفار و بزرگان قريش كه در مرثيه و شاعر قريشي

  را براي مـا نقـل كـرده     هاي آن قصيده برخي از بيت  بانو عايشه  اشعاري را سرود كه
 است:

 سنامـن بالـيزی تزيـبدر          من الشاذا بالقليب قليب ــو م

 در          من القينات و الرشب الكرامـاذا بالقليب قليب بـو م

 وهل لی بعد قومی من سالم    ر           ـكـالمة ام بـنا السـحتيي

689Fامـف حياة اصداء و هـوكي          ول بأن سنحيا  ـا الرسـحيدثن

٣ 

                                           
و كتاب المرضي ش  3926و كتاب المناقب ش  1889كتاب الحج ش  -صحيح بخاري -1

5654/5677. 
و صحيح ابن  26072ش  6/239و  25898ش  6/221و  24405ش  6/65مسند امام احمد  -2

 .5600ش  12/413حبان 
 .3921كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -3
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هـر روز  اي داشت،  در صحن مسجد، خيمه كه فرمايد: آن كنيزك مي لعايشه
 گفت و اين شعر را مي خواند: آمد و با من سخن مي نزد من مي

نَا  بِّ يبِ رَ اجِ نْ أَعَ احِ مِ شَ مَ الْوِ وْ يَ اينِ      وَ رِ أَنْجَ فْ ةِ الْكُ دَ لْ نْ بَ  أَال إِنَّهُ مِ

را مـ شكر كه از شگفتي هاي پروردگار ما بود. ولي  ،زيور قرمزآن روز گم شدن (
 690F1.)نجات داد ،از ديار كفر
سعد بن معـاذ راه    دنبال مردم بيرون رفت، ديد كه  در روز جنگ خندق به  عايشه

 سرودد: رود و اين شعر را مي مي
691Fالبث قليال يدرک اهليجا مجل         ما احسن املوت إذا حان االجل

٢ 

 خواندند: هايشان چنين آواز مي و زنان انصاري در عروسي
 بشا           تبجج فی املربدـا أكدی هلـو أه

692Fوزوجک فی النادی         و يعلم ما فی غد

٣ 

  شدت بـه   هجو مسلمانان رويي آوردند، مسلمانان نيز به  مشركين به  پس از آنكه
  كنـد كـه   آن پاسخ مسلمانان را براي ما نقل مي ل آنان پاسخ دادند، و اينك عايشه

باشـد،   هجو از تير بر آنان كارآمدتر مي  دازيد كههجو قريش بپر  فرمود: به صپيامبر
  هجـو آنـان بپـرداز و آنـان را بـه       فرستاد و گفـت: بـه    دنبال ابن رواحه  رو به از اين

بـدان راضـي    صهجو آنان پرداخت، اما رسـول خـدا    به  ريشخند بگير. ابن رواحه
ثابـت؛ وقتـي   دنبـال حسـان بـن      دنبال كعب بن مالك فرستاد، سپس به  نشد، لذا به

دمـش    بـه   دنبـال آن شـير زننـده     به  كه  حسان آمد، گفت: اكنون زمان آن فرا رسيده

                                           
 .439و كتاب الصالة ش  3835كتاب المناقب ش  -حيح بخاريص -1
ابن ابي شيبة  -و المصنف 6/137هيثمي  -، مجمع الزوائد7028ش  5/498صحيح ابن حبان -2

 .36796ش  7/373
 -ن الكبريو السن 3401ش  3/360، المعجم االوسط 343ش  1/214طبراني  -المعجم الصغير -3

 .14466ش  7/289بيهقي 
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  كسـي كـه    را بيرون آورد و گفت: سوگند بـه  جنباند، آن بفرستيد، سپس زبانش را مي
  تكـه  ، تكـه  ، با زبانم آنان را همچون پوست دباغي شـده  حق مبعوث كرده  شما را به

نسـب قـريش آگـاهي      بيشتر به  نكن، ابوبكر از همه  مود: عجلهفر صكنم. پيامبر مي
  نسب من نيز از قريش است و بايد آنها را بشناسيد. حسان به  دارد و اين را بدان كه

خدمت ابوبكر رفت و سپس برگشت و گفت: اي رسول خدا! تمامي نسـب شـما را   
، آنـان را از شـعرم    دهحـق مبعـوث كـر     شما را به  كسي كه  من ياد داد، سوگند به  به

 شود. مي  مو از خمير كشيده  كه كشم همچنان بيرون مي
 و گفت:

 و ان سنام املجد من آل هاشم          بنو بنت خمزوم ووالدک العبد

 كرام و مل يقرب عجائزک املجد   و من ولدت ابناء زهرة منهم      

 دــله زن ومـن لئيم ال يقـكـو ل        ولست كعباس وال كابن امه 

 راء مغمور اذا بلغ اجلهدـه           و سمـمية امـانت سـو ان امرء ك

 و انت هجني نيط يف آل هاشم       كام نيط خلف الراكب القداح الفرد

گفت: تا وقتي  حسان مي  خطاب به  گويد: از رسول خدا شنيدم كه مي ل عايشه
گفت:   كند. و عايشه ا را تأييد ميشم  از خدا و رسولش دفاع كنيد، جبرئيل پيوسته  كه

هجو آنان بپـرداز، پـس حسـان      گفت: اي حسان! به مي  شنيدم كه صاز رسول خدا
 گفت:

 و عنداهللاّ يف ذاک اجلزاء  هجوت حممداً فاجبت عنه

 امني اهللاّ شيمته الوفاء   هجوت مطهراً براً حنيفا

 لعرض حممد منكم وقاء   فان ايب ووالده و عريض

 تثري النقع من كنفی كداء  تی ان مل تروهاثكلت بني

 علی أكتافها االسل الظامء  يبارين االعنى مصعدات

 تلطمهن باخلـمر النسـاء  تظـل جيـادنا متمطرات
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 وكان الفتح وانكشف الغطاء عنا اعتمرنافإن اعرضتمو 

 من يشاء  فيه  يعز اهللا  وإال فاصربوا لرضاب يوم

 خفاء  ل احلق ليس بهيقو قد ارسلت عبدا  وقال اهللا

 هم االنصار عرضتها اللقاء قد يرست جندا  و قال اهللا

 سباب او قتال او هجاء  لنا فی كل يوم من معد 

 سواء  و ينرصه  ويمدحه منكم  فمن هيجو رسول اهللا

693Fكفاء  وروح القدس ليس له  فينا   و جربيل رسول اهللا

١ 

 عثمـان   اطالع يافت كه  ينهاز اوضاع بد و ناهنجار مد ل عايشه  پس از آنكه
 :اين شعر را خواندبودند،   شهادت رسانيده  را به

 ألنقذهتم من اجلبال او اخلبل      ولو أن قومي طاوعتني رساهتم  

مـن آنهـا را از خطـر نجـات      ،كردنـد  اگر سرداران قوم من حرف مرا گوش مي«
 . 694F2»دادم مي

 آورد:  عر نمونهاين شعر شا  رسيد، به  بصره  به  و هنگامي كه
 و سريی سري مذعور  فيها املياه  دعی بالد مجوع الظلم إذ صلحت

695Fوبطن واد من الضامد ممطور  ختريی النبت فارعی ثم ظاهرة

٣ 

قهرمانـان در نبـرد جمـل      بـود كـه    حفـظ سـپارده    آن اشحار را نيز به  همچنانكه
 ست:شدت گري  ياد آورد و به  سرودند، و يكبار آن منظر را به مي

 اما ترين كم شجاع يكلم  يا امنا خري امٍ نعلم

696Fو ختتيل هامته و املعصم

١ 

                                           
 .2490و  2489ش  باب فضائل حسان بن ثابت -صحيح مسلم-1
 3/7تاريخ الطبري  -2
 3/10تاريخ الطبري  -3
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بينـي كـه چقـدر قهرمـان زخمـي       شما نمي، دانيم بهترين مادري كه مي !ي مادرا«
 ».؟دگرد و سر و دست آنها قطع مي، شود مي

شـعر،    بـه  ل ي بـانو عايشـه   ي بلند مرتبه همين ذوق و سليقه  به  آري، با توجه
در   كـه  داشتند؛ اينك حسـان بـن ثابـت    مي  ان قصايد خويش را بر او عرضهشاعر

از  ل رغم ناراحتي عايشـه  بود و علي  عنوان معلم شعرا شهرت يافته  ميان انصار به
رفـت و شـعرهايش را بـراي او     خـاطر شـركت در تهمـت افـك، نـزد او مـي        او به
697Fخواند مي

  سان را بد بگويـد، بلكـه  كسي در حضور او ح  دوست نداشت كه  . عايشه2
گويـد: پـيس    مـي   نمـود. عـروه   نيكي از او ياد مي  گفت و به او(حسان) را تمجيد مي

در مورد حسان بدگويي نمايم، گفت: در مـورد حسـان بـدگويي      خواستم كه  عايشه
698Fداد. هجوي مشركين جواب مي  كرد و به دفاع مي صنكن، زيرا او با شعر از پيامبر

3 
  مانند كعب بن مالك و عبداهللا صاز ساير شاعران پيامبر ل شهعاي  كه همچنان
 كرد. نيز ياد مي م بن رواحه

مْ «است:   فرموده صپيامبر  روايت كرد كه  ابوهريره كُ دِ فُ أَحَـ وْ تَلِـئَ جَـ مْ ألَنْ يَ

ا رً عْ تَلِئَ شِ مْ نْ أَنْ يَ هُ مِ ٌ لَ ريْ ا، خَ يْحً شود، پر  زردابچرك و شما از  كي ازياگر شكم « 699F٤»قَ

ذم شـعر    روايـت فـوق بـه     كه اين  به  و با توجه ».شودپر بهتر است از اينكه از شعر 
از آن روايت اطالع يافت،  ل اند: وقتي حضرت عايشه ، برخي راويان گفته پرداخته

طور كامل حفظ نمايد،   حديث را به  را بيامرزد، نتوانسته  ابوهريره فرمود: خداوند
ا« فرمود: صزيرا پيامبر يْحً مْ قَ كُ دِ فُ أَحَ وْ تَلِئَ جَ مْ ماً  ألَنْ يَ تَلِـئَ و دَ مْ نْ أَنْ يَ ٌ لَـهُ مِـ ريْ ، خَـ

                                                                                                      
 .7/244و البداية و النهاية  3/47تاريخ طبري  -1
 4146كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -2
 .2488اب فضائل الصحابة شكت –و صحيح مسلم  4146كتاب المغازي ش  -صحيح بخاري -3
، صحيح ابن حبان 2257كتاب الشعر ش  -، صحيح مسلم6155كتاب االدب ش  -صحيح بخاري -4

و شرح معاني  5009باب ما جاء في الشعر ش  -كتاب االدب -، سنن ترمذي5777ش  13/93
 .4/296طحاوي  -اآلثار
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ا رً عْ يتُ بِهِ  شِ جِ پر شـود، بهتـر    و خونزرداب چرك و شما از  كي ازياگر شكم «  700F١» هُ
و اين روايت از كلبي گزارش  ».ام بدان هجو شده  كه شود ياز شعر پراست از اينكه 

بـراي    باشد، ايشان وقتـي از تصـحيحات عايشـه    دروغ مي  روف بهمع  است كه  شده
  نسبت نسبت به ل ي عايشه عالقه  اطالع يافتند، و همچنين به  اشتباهات صحابه

نسبت داد؛ اما   عايشه  شعر آگاهي داشتند، فرصت را غنيمت شمرد و آن روايت را به
701Fباشد. مي  دهآن روايت موضوع و درست ش  اند كه محدثين تصريح داشته

2 
بـد،    امري خـوب اسـت و نـه     در واقع شعر نه  اصل در اين باب بر اين است كه

و وزن شـعر    قافيه  زيرا شعر نيز نوعي سخن است و زيبايي و زشتي سخن ربطي به
كند، اگر مضمون شـعري   نقش آفريني مي  اين معاني و مطالب هستند كه  ندارد، بلكه

اوي ذكر، زهد، تقواي خداوند متعـال و سـاير مـواعظ    گويي ح  بدون افراط و زياده
عكس اين باشـد، پـس آن     را زشت شمارد، و در صورتي كه توان آن باشد، پس نمي
  شود؛ گفتني اسـت كـه   مي  بر پيشاني اخالق نيكو و رفتار خوب نهاده  ننگي است كه

 .گردد بر نثر نيز تطبيق مي  شود، بلكه اين امر تنها در شعر منحصر نمي
در توصـيف شـعر     كـه   روايـت كـرده   ل بخاري از عايشه  اين چيزي است كه

شود؛ شما بايد اشعار خـوب را دنبـال    دو بخش خوب و بد تقسيم مي  شعر به:  گفته

                                           
 در سند آن كلبي از ابوصالح از ابوهريرة  كه  روايت كرده  را از ابوعروبه امام بدرالدين زركشي آن -1

 .308و عين االصابة ص  136عائشة علي الصحابة ص   است (االجابة إليراد ما ستدركته  آمده
  نقل از ابوهريره  همين قسمت اضافي را به 4/296گويم: امام طحاوي در كتاب شرح معاني اآلثار  مي

  سند مرفوع گزارش شده  به صاز شعبي از پيامبر است، و همچنين  سند مرفوع، گزارش داده  و به
آن قسمت اضافي  4/47و ابويعلي در مسند خود  8/120هيثمي در مجمع الزوائد   كه است، همچنان

 است.  را آورده
 شوكاني. -الموضوعات -2
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702Fكنيد و از اشعار بد دوري گزينيد.

همـين معنـي را بـا كمـي      مبـن عمـر    و عبداهللا 1
 د: فرمو  كه  روايت نموده صتوضيحات بيشتر از پيامبر

شعر نيز همچـون  « 703F٢»كقبح الكالم  كحسن الكالم و قبحه  الشعر بمنزلة الكالم حسنه«
 ».باشد سخن است، شعر همچون سخن زيبا و شحر زشت همچون سخن زشت مي

را   هاي قبيلـه  خانواده  ترين مجرم شاعري است كه گويد: بزرگ مي ل و عايشه
704Fكند. پدرش نفي مي  دهد و يا مردي را از نسبت به مورد هجو قرار مي

3 

                                           
 866ش  1/299االدب المفرد  -1
از   نقل از عروه  ، مسند شافعي به4/156، سنن دارقطني 865ش  1/299االدب المفرد -2

 .1/71سند خود   سمعاني به -و ادب االمالء و االستمالء 1/302صپيامبر
ابو  -، معتصر المختصر5785ش  13/102، صحيح ابن حبان 874ش  1/302االدب المفرد  -3

 .1178ش  3/607  و مسند اسحاق بن راهويه 2/230محاسن 
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 فصل چهارم
 در تعليم، فتوي و راهنمايي  نقش عايشه

ديگران منتقل دهـد و    را به آن  كه علم و دانش عبارت است از اين  خدمت حقيقي به
برداري  راه مسقيم از آن بهره  و رهنمود آن به  ي نفوس، اصالح جامعه در ميدان تزكيه

فليبلغ «تمامي وضوح و روشني چنين دستور داد: با  صهمين خاطر پيامبر  نمايد، به

كساني كه حضور ندارند، به اين احكام را هر يك از شما حاضرين، «» الشاهد الغائب
بـر    ي خود عمل نمود؟ مسئوليت تعليماتي كه اين وظيفه  به لآيا عايشه ».برساند

 هيم.د اين سؤال پاسخ مي  بود، انجام داد؟ در اين مبحث به  او واجب گشته
ي تعليم و تبليغ و نشر  كنند وظيفه فكر مي  كنيم كه و از اينجا كساني را دعوت مي

  شـود، از آنـان دعـوت بـه     زنان نمي  ي مردان است و هيچ تكليفي متوجه آن، وظيفه
جهت دور انداختن اين غبار و توضـيح واقعيـت، مـا را همراهـي       آوريم كه عمل مي

  قوارير تشبيه  آنها را به صپيامبر  كه  از جامعه  تهكنند تا نقش مهم و اساسي اين دس
 ، جلو چشمانشان واضح و روشن گردد. نموده

 آموزش -1
بعد از آنحضرت در  صي پيامبر صحابه  حقايق ثابت تاريخي اين است كه  از جمله

آموزش و دعوت و ارشاد را   مناطق و شهرهاي مختلف جهان منتشر شدند تا وظيفه
، طائف، بحرين، يمن، شام، مصر،  ، مدينه انند، از همين رو شهرهاي مكهانجام برس  به

از اصحاب بزرگـوار    عنوان پايگاهي براي اين دسته  و ساير شهرهاي بزرگ به  بصره
 بود.  قرار گرفته
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  كوفـه   بـه   ي منـوره  خالفت اسالمي بعد از گذشت بيست و هفت سال از مدينـه 
شـهر    اين رويدادها و انتقال خالفـت از شـهري بـه   دمشق انتقال يافت، اما   سپس به

در دل مردم نسـبت    اي كه آن هيبت علمي، معنوي و روحي  ديگر هرگز نتوانست كه
در آن روزها چنـدين    ي منوره بود، متزلزل نمايد. مدينه  ايجاد شده  ي منوره مدينه  به

،  مچون ابوهريرههايي ه شخصيت  بود كه  ي علمي و ديني را در آغوش گرفته مدرسه
ي  تـرين مدرسـه   كردند، اما بزرگ آنها را مديريت مي ...ابن عباس، زيد بن ثابت و

در كنـار    ي مسـجد نبـوي كـه    در آن وقت عبـارت بـود از آن گوشـه     ي منوره مدينه
  بـه   شد؛ ايـن مدرسـه   برگزار مي صمنزل همسر پيامبر  به  ي نبوي و چسپيده حجره

كردند  مي  مردم جهت تعليم و دريافت فتوي بدان مراجعه  هبود ك  مرجعي تبديل شده
عنـوان    بـه   كـه  رويي آوردند تا اين  اين مدرسه  آموزان و شيفتگان معرفت به و دانش

سـزايي   ي اسالم شهرت يافت و در تاريخ فكر اسالمي از تأثيرات به نخستين مدرسه
خويشان و محـارم    بود كه ل منين عايشهؤالم ام  برخوردار بود. و معلم اين مدرسه

تربيـت و    ي خود به آورد و در حجره خود اعم از زن و مرد را پيرامون خود گرد مي
شـدند و در حضـور    پرداخت، اما ساير مردم در حالي بر او وارد مي آموزش آنان مي

در ماوراي حجاب قرار  ل عايشه  نمودند كه او آمادگي دريافت درس را اعالم مي
705Fگرفت. مي

1 
نمودنـد،   كردنـد و اسـتفتا مـي    ال مـي ؤدم در مورد قضـاياي مختلـف از او سـ   مر
706Fداد آنان جواب مي  نيز به ل عايشه

بركت دريافت سنت شـريف    ، از اين طريق به2
تر  نزديك صآنحضرت  ي مردم به از همه  منين يعني بانويي كهؤالم نبوي از دهان ام

الي را ؤبسا او خود س  نمودند، و چه ميزندگاني ايشان بود، دريافت   به  بود و آميخته
داد و مردم نيز با دلي بيدار و گوشـي شـنوا بـدان     پرسيد و سپس بدان جواب مي مي

                                           
 .24474ش  6/71مسند امام احمد بن حنبل  -1
 .24497ش  6/73امام احمد بن حنبل  مسند -2
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و اهتمـام    تصحيح اشتباهات شاگردانش توجـه   او به  كه دادند، همچنان گوش فرا مي
 گرداند. تلفظ صحيح و رعايت قواعد لغت بازمي  ورزيد و آنان را به مي

حديثي را نقل كـرديم،   ل گويد: من و قاسم در حضور عايشه ي عتيق ميابن اب
چـرا  «او گفـت:    بـه   قاسم از زباني فصيح برخوردار نبود، عايشه  كه اين  به  و با توجه

دانـم   مـي   كنيـد؟ در حـالي كـه    ام احاديث را بازگويي نمي همانند اين يكي برادرزاده
  و شـما نيـز مـادرت بـه      پرورش يافته مادري هستيد؟ اين توسط مادرش  فرزند چه

 . و مادر قاسم كنيز بود.707F1»است  تربيتت پرداخته
از شاگردانش، تعدادي از مساكين و يتيمـان    بر آن دسته  اضافه  عايشه  كه همچنان

آنها بخل و خست را   داد و هرگز در بخشش علم و دانش به را پرورش و تربيت مي
  كرد و چه جزو محارم او نبودند، حجاب مي  افرادي كه داد، اما در برابر خرج نمي  به

شاگردانش شير بدهنـد، تـا     به  خواست كه هايش مي بسا از خواهران و يا خواهرزاده
آنهـا    ي ورود را بـه  آنها نگاه بيافكند و اجـازه   عنوان يكي از خويشانش به  به  عايشه

وجـود    خويشاوندي را ميانشـان بـه  آنها،   خوراندن شير به  داد، زيرا معتقد بود كه مي
 نمود. استدالل مي  حديث سالم موالي ابوحذيفه  آورد و به مي

خدمت او را   ي ورود به اجازه ل خاطر عدم خويشاوند با عايشه  به  كساني كه
توانند همانند ديگران در خدمت  نمي  خوردند كه تأسف مي  نداشتند، بابت اين مسأله

رسـد، از مـا    مـي   خـدمت عايشـه    بـه   گويد: چون عروه مي  بيصهنمايند، ق  او استفاده
708Fتر بود آگاه

2. 
اجمـاع علمـا) در دوران     امام ابراهيم نخعي (امام و پيشواي اهـل عـراق بنـا بـه    

او حسادت   همين خاطر دوستانش به  مشرف شد و به ل حضور عايشه  كودكي به
 ل حضور عايشـه   : به گفته  كه  ورزيدند. ابومشعر از ابراهيم نخعي روايت كرده مي

                                           
 .560باب كراهية الصالة بحضرة الطعام ش  -صحيح مسلم -1
 .12/463ترجمة عائشة  -تهذيب التهذيب -2
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همـراه    رسـيد؟ گفـت: بـه    خـدمت مـي    به  چگونه  ال كردم كهؤگويد: س رفت. مي مي
دوسـتي و بـرادري برقـرار     ل رفت، و ميان او و عايشـه  خدمت او مي  اش به  خاله
709Fبود.

1 
رفت، زيرا حج مراسمي است  حج مي  هر سال به  بر آن بود كه ل عادت عايشه

چـادري در   ل آورد، عايشـه  را در يك روز و يك مكان گرد هم مي مسلمانان  كه
710Fحراء و ثبير  ميان كوه

  زد و دانش پأوهان و تشنگان معرفت از شرق و غـرب بـه   مي 2
711Fنايل آيند ل بركت دريافت سنت نبوي از دهان عايشه  رفتند تا به طرف او مي

، و 3
آنـان را    داد، بلكـه  واب ميهاي آنان ج الؤس  نيز با دل و دروني گشاد به ل عايشه

  ال نمايند، و هنگامي كهؤهرگز خجالت نكشند و از هر چيزي س  نمود كه تشجيع مي
الي از شـما بپرسـم، امـا    ؤخـواهم سـ   گويد: مي او مي  خطاب به ابوموسي اشعري

الت را بپرس و خجالت نكش، زيرا مـن  ؤگويد: س مي ل كشم، عايشه خجالت مي
712Fمادر شما هستم

  خـدمت عايشـه    ي ورود بـه  اجـازه   كـه   روايتي ديگـر آمـده  . و در 4
خدمت او رسـيدم، عـرض كـردم: اي مـادر! و يـا، اي مـادر         خواستم، پس وقتي به

از «كشـم. فرمـود:    الي را از شما بپرسم، امـا خجالـت مـي   ؤخواهم س منان! من ميؤم
  شـما را بـه    را از مادري بپرسيد كه توانيد آن مي  الهايي خجالت نكش كهؤپرسيدن س
شاگردانش را همچون   . زيرا در واقع عايشه713F5»، زيرا من نيز مادر شما هستم دنيا آورده

، قاسم،  طور واضح در آموزش و تربيت عروه  داد و اين ويژگي به مادري پرورش مي
مخـارج آنـان را از ثـروت      شـود كـه   مـي   ديـده   و صفيه  ، مسروق، عمره ابوسلمه

 نمود. شخصي خود پرداخت مي

                                           
 .25434ش  6/172مسند امام احمد -1
 .5/295ابن سعد  -و الطبقات الكبري 1618باب طواف النساء مع الرجال ش  -صحيح بخاري -2
 .6/40و مسند احمد بن حنبل  8/68بن سعد ا -الطبقات الكبري -3
 .24699ش  6/97مسند امام احمد  -4
 كتاب الغسل. -و موطأ امام مالك 439كتاب الطهارة ش  -صحيح مسلم -5
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برخــي از شــاگردان او حســادت   برخــي از بســتگانش بــه  كــه  در روايــت آمــده
بـن    كردند، اينـك عبـداهللا   مي  با آنها را مشاهده  ي عايشه برخورد ويژه  وزيدند كه مي

اسود بن   او نيز بود به  تر بود و خواهرزاده داشتني دوست  براي عايشه  از همه  زبير كه
  چيـزي را بيـان داشـته     چـه   كـه   منين ما را خبر بدهؤالم ان اماز سخن«گويد:  يزيد مي

شـماردند، و اينـك    گرفتند و او را بـزرگ مـي   و شاگردانش از او احترام مي. 714F1»است
منين را صـدا  ؤالمـ  ، ام ي عمـه  باشد، بـا كلمـه   مي  از شاگردان خاص عايشه  كه  عمره

715Fمسروق ل زند، و عايشه مي

و   خواندگي انتخاب كـرده پسر  بن اجدع تابعي را به 2
ي  ي دختر صديق و محبوبه گويد: صديقه كند، مي منين نقل ميؤالم هرگاه روايتي از ام

716Fمن گفت:...  ، چنين به شده  تبرئه  و فردي كه محبوب خداوند

3 
منين فـارغ  ؤالم ي ام همانا تعداد زيادي از بزرگان علما و مشاهير تابعين از مدرسه

منين را در ؤالم امام احمد بن حنبل تعداد زيادي از مرويات امالتحصيل شدند، مسند 
دويسـت    بدان قيـام نمـودم بـه     اي كه طبق محاسبه  است كه  الي خود گرد آورده البه

و خويشـان يـا بيگانگـان آن      رسيد، خواه از صحابي يا تابعي، آزاد يا برده روايت مي
هــ) مرويـات   204(ت /اود طيالسياشند، و امام ابود  روايات را از او روايت كرده

است، امـا بسـيار مختصـر      آوري نموده جمع  را در مسندي جداگانه  شاگردان عايشه
است و امام ابن سـعد در الطبقـات     باشد و تعداد زيادي از احاديث را ترك كرده مي

  و شرح حالشان را نيز ذكر نمـوده   پرداخته ل شمارش شاگردان عايشه  الكبري به
تمـامي  » تهـذيب التهـذيب  «حافظ ابن حجر عسـقالني در كتـاب     كه چناناست، هم

 است.  و تابعين را شمارش كرده  از او، اعم از خويشان، بردگان، صحابه راويانِ

                                           
 .1382ُ  1/197مسند امام ابوداود طيالسي  -1
 4/67امام ذهيبي  -سير اعالم النبالء -2
، مسند 4193ش  2/458بيهقي  -لكبري، السنن ا26086ش  6/241مسند احمد بن حنبل  -3

و مسند  289ش  23/181و در الكبير  5411ش  5/314طبراني  -، المعجم االوسط1/54  ابوحنيفه
 .1452ش  3/813  اسحاق بن راهويه
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انـد از: ابوموسـي    : عبـارت انـد  از او روايت كرده  هايي كه اما برخي از صحابه
، عمرو بن عاص، زيد بن خالـد  بن عباس  بن عمر، عبداهللا  ، عبداهللا اشعري، ابوهريره

 اجمعين. ...و  بن عمرو جرشي، سائب بن يزيد، حارث بن عبداهللا  جهني، ربيعه
ابويونس، ذكوان، ابوعمرو، ابن اند: از او روايت كرده  و اما برخي از بردگاني كه

717Fفروخ

719Fمروان  ، بولبابه718F2 موالي عايشه  ، ابومدله1

720F، ابو يحيي و ابو يوسف3

. گفتني است 4
 باشند. مي  ذكوان و ابويونس از مشهورترين اين دسته  هك

721Fبن يزيد  در المسند عبداهللا  كه همچنان

است.   نيز ذكر شده ل ي عايشه شيره هم 5
  و بـه   ) اكتفا شده ي عايشه شيره (هم  همين اندازه  هاي اسماء الرجال به همانا در كتاب

 است.  نشده  جزئيات او اشاره
اش عوف بـن   كلثوم دختر ابوبكر، برادر شيري خواهرش امنش: اما از ميان بستگا
  ي ديگرش حفصه بن محمد، و دو برادرزاده  اش قاسم و عبداهللا حارث، دو برادرزاده

بـن عتيـق بـن محمـد بـن        ي برادرش عبـداهللا  و اسماء دختر عبدالرحمن، فرزند نوه
زبيـر، دختـر خـواهرش     و قاسم بن  اش عبداهللا عبدالرحمن بن ابوبكر، دو خواهرزاده

و تعـداد    ي پسر خواهرش عبادبن حبيب و عبـاد بـن حمـزه    ، نوه دختر طلحه  عائشه
ي او تربيت شدند و درر ميدان علم و دعـوت از او   زير سايه  ديگري از بستگاني كه

  ي اينهـا پرداختـه   جزئيات همـه   به» الطبقات الكبري«ابن سعد در   كردند، كه  استفاده
 است.

                                           
 است  آورده 12/462تهذيب التهذيب  ابن حجر نامشان را در  اينها كساني هستند كه  -1
 3598عافية ش باب في العفو و ال -سنن ترمذي -2
 5/296ابن سعد  -الطبقات الكبري -3
 .6/258مسند امام احمد  -4
 .240845ش  6/32مسند امام احمد بن حنبل  -5
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غ  فـار   بزرگان علماء تـابعين از ايـن مدرسـه     بايد گفت كه از ميان تابعين: و اما
روايت حديث مشـغول    التحصيل شدند، و هركس در آن عصر و روزگار خود را به

ما نـام حـدود     است كه  مشرف گرديده ل دريافت حديث از عايشه  كرد، او به مي
هـا را   ايـم و اگـر نـام تمـامي آن     هاي مسانيد برگزيـده  تابعي را از كتاب  صد و پنجاه

ذكر نام زناني   همين خاطر تنها به  كرديم، به نياز پيدا مي  چندين صفحه  آورديم به مي
همچون دانشمندي ارجمند فارغ التحصيل شدند و در حفظ سنت و   كنيم كه اكتفا مي

 مشاركت نمودند:  هاي آينده نسل  روايت و نقل آن به
 
 (أ)
 بدالرحمناسماء دختر ع -1

 (ب)
 ل موالي عايشه  بريره -2
 موالي عبدالرحم  بنانه -3
 موالي صديق  بهيه -4

 (ت)
 دختر يزيد عبشمي  تباله -5

 (ج)
  دختر دجاجه  جسره -6

 (ح)
 دختر عبدالرحمن  حفصه 7

 (خ)
 مادر امام حسن بصري  خيره -8

 (ذ)
 دختر غالب  ذفره -9

 (ر)
  رميثه -10
 (ز)
  لمهزينب دختر ابوس -11
 زينب دختر محمد -12
 زينب دختر نصر -13

 (س)
  سائبه -14
  سلمي بكريه -15
 بصري  سميه -16

 (ش)
  عتكيه  شميسه -17

 (ص)
 دختر حارث  صفيه -18
 . دختر شيبه  صفيه -19
 دختر ابوعبيد.  صفيه -20
  دختر عطيه  صفيه -21
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 (ع)
  دختر طلحه  عايشه -22
 دختر عبدالرحمن  عمره -23
 دختر قيس عدوي  عمره -24

 (ف)
 دختر ابوحبيش  فاطمه -25

 (ق)
 قمير دختر عمرو كوفي -26

 (ك)
 دختر همام  كريمه -27
  كلثم دختر عمرو، يار عايشه -28
 (م)
  معاذه -29
 دختر عبدالرحمن  ميمونه -30

 (هـ)
 هند -31
 . هنيده -32

 ) (كنيه
 ام بكر -33
 ام جحدر. -34
 . ام حميده -35
 اءام درد -36
  موالي عايشه  ام ذره -37
 ام سالم -38
  ام سعيده -39

 ام عاصم - 40
  ام علقمه -41
 ام كلثوم دختر ابوبكر صديق -42
  ام كلثوم دختر ثمامه -43
 ام كلثوم ليثي -44
 ام محمد -45
  ام عبداهللا -46
 ام هالل -47
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نـزد خـود     برخي از اين شاگردان و دانش پژوهـان را بـه   ل منين عايشهؤالم ام
آنـان تعلـيم داد، از     آورد و آنها را در دامن خود پرورش داد و دانش پژوهش را بـه 

همانند حافظين اسـالم و نـاقلين     وجود آورد كه  افرادي از آنان به رو خداوند اين
فعاليت نمودند؛ همانا   و تابعين شروع به  هاي بعد از نسل صحابه نسل  سنت نبوي به

عنوان حامـل    تر بودند و با تمام معني به نزديك  بانو عايشه  ردان بهاينها از ساير شاگ
 شوند، و آنها عبارتند از: علوم و معارف آن بزرگوار قلمداد مي

، مادرش اسماء دختر ابوبكر صديق است، قريشي  ابوعبداهللابن زبير:   عروه -1
ن براي او بـود،  ترين مردما باشد و از محبوب مي ل ي عايشه يعني زبير خواهرزاده

پـرورش    شد، در آغـوش عايشـه   محسوب مي  يكي از علماء بزرگ مدينه  كه  عبداهللا
هــ متولـد شـدند و در     23يافت، ايشان در آخرين سال خالفت عمـر يعنـي سـال    

پژوهـي رويـي آورد و بسـياري از علـم و رفتارهـاي او را       دانـش   بـه   خدمت عايشه
گفت: چهار يا پنج  مي  ي او نبودند، تا آنجا كههيچ يك از دوستانش يارا  برداشت، و

گفتم: اگر امـروز بميـرد، بـراي     با خود مي  خود را ديدم كه  سال قبل از وفات عايشه
722Fام. تمامي دانش او را فرا گرفته  شوم، چرا كه دريافت حديثي از او پشيمان نمي

همانا  1
 شدند.  خاك سپرده  به  هـ وفات فرمودند و در روز جمعه 94در سال   عبداهللا
ي  در آغوش عمـه   كه ل ي عايشه خواهر زاده قاسم بن محمد بن ابوبكر: -2

در   كـه  يادگيري علم و دانش پرداخت تا ايـن   خود پرورش يافت و در خدمت او به
روايت  /قرار گرفت، قاسم  گانه عنوان امام و مقتدا و يكي از فقهاي هفت  به  مدينه

بود، زيرا حـديث را    ارث برده  به ل الفاظ آن را از عايشهروايت   به  سنت و توجه
  كرد. ايشان مردي عفيف، كـريم، وارع و فقيـه   بود، نقل مي  شنيده  با همان الفاظي كه

كرد و براي انجام اعمـال و اخـالق    را حل مي  بودند، با پيروزي كامل مسايل پيچيده

                                           
 .7/165تهذيب التهذيب  -1
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 108هـاي   هاي مختلف در يكي از سال روايت  نمود. ايشان بنا به مي  مسابقه  پسنديده
 هجري وفات فرمودند. 106هـ و يا 107 ،هـ

پدرش   كودكي كم سن و سال بود كه: بن عبدالرحمن بن عوف  ابوسلمه -3
و سنت را بـا هـم جمـع      فقه  بن زبير بودند كه  وفات فرمود، ايشان از دوستان عروه

، زهري و شعبي  محدث امثال: عروه بزرگان  بود كه  گردانيد و يكي از محدثين مدينه
و راوي احاديث زيادي محسوب   عنوان فردي معتبر، فقيه  اند، او به از او روايت كرده

 هـ وفات فرمودند. 94گردد و در سال  مي
  فـردي عابـد و مشـهور بـه     /ايشـان  مسروق بن اجدع بن مالك كـوفي:  -4

اي و نبردهاي داخلي مشاركت  بيلههاي ق بودند، اما در جنگ  و از اهل كوفه  ابوعايشه
  پسرخواندگي خـود در آورده   او را به ل عايشه  كه  ننمودند، امام ذهبي بيان داشته

723Fبود

منين ؤالمـ  خـدمت ام   : بـه  نقل از مسـروق بـن اجـدع گفتـه      ، و امام ابن سعد به1
او   را بـه  براي فرزندم عسل را بياوريـد، سـپس گفـت: آن   «رفتيم، گفت:  ل عايشه

 .724F2»كنيد...  عسل آن اضافه  بخورد، اگر چيزي شما را دچار ترديد نمود، به  هيد كهبد
خاطر   اگر به«وفات يافت، مسروق گفت:  ل منين عايشهالمؤ ام  كه و پس از آن

. امام بخاري در صـحيح  725F3»كردم سرايي مي منين نوحهمؤال بود، بر ام برخي مسايل نمي
را  ل زيادي از مرويات مسروق از عايشه خود و امام احمد در مسند خود قسمت

 اند. گزارش داده
گـردد و در زهـد و تقـوي از     عنوان فقهاي عـراق محسـوب مـي     به /مسروق

كرد؛  پاهايش ورم مي  خواند كه اي نماز مي اندازه  اي برخوردار بودند، به جايگاه عالي
اشـي را دريافـت   اجـر و پاد   گونـه  بود، اما در برابر قضاوت هـيچ   ايشان قاضي كوفه

                                           
 .4/67ذهبي  -سير اعالم النبالء -1
 .6/79ابن سعد  -الطبقات الكبري -2
 6/81ابن سعد  -الطبقات الكبري -3
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قضاوت آگاهي داشتند و شريح در   : مسروق بيشتر از شريح به نمود. شعبي گفته نمي
 هـ وفات فرمودند. 63در سال  /نمود. مسورق امر قضاوت با او مشورت مي

ي اول ذكر شود،  را دارد در مرحله ي آن شايسته  اما از ميان زنان نخستين كسي كه
 عبارت است از:

بـانو عمـرو   اي:  انصاري مدينه  دختر عبدالرحمن بن سعد بن زراره  بانو عمره -1
باشـد، زيـرا در    مـي  لمنينالمـؤ  اي ارجمند براي تعليمات و تربيـت ام  نمونه

يكـي از    : عمـره  او چنـين گفتـه    آغوش او رشد و نمو كرد، ابن مديني راجع بـه 
726Fاست.  روايت كرده ل از عايشه  علماء معتبري است كه

1 
727Fآگاهي داشت  بيشتر از احاديث عايشه  : از همه گفته ابن حبان

،  : عمره . سفيان گفته2
را حفـظ    بهتر از هـر كسـي ديگـر احاديـث عايشـه       كساني هستند كه  قاسم و عروه

728Fاند كرده

3. 
نسـبت   ل محبت عايشـه   به  داشت و با توجه منين او را بسيار دوست ميمؤال ام

مردم هـداياي خـود را از     گرفتند. ايشان كسي بود كه او، مردم نيز از او احترام مي  به
729Fداد آنها پاداش مي  فرستادند، او نيز در برابر به مي ل طريق او براي عايشه

. ابوبكر 4
اي را از  مضـمون ذيـل نامـه     ي او بود، بـه  برادر زاده  بن محمد بن عمرو بن حزم كه

ـ و  صاحاديـث پيـامبر  عمر بن عبدالعزيز دريافت نمود:  دختـر  هـاي عمـره    ترواي
730Fرا نوشته و پيش او بفرستدعبدالرحمن 

5. 

                                           
 .12/466تهذيب التهذيب  -1
 .4881ش  5/288ابن حبان  -الثقات -2
 12/466تهذيب التهذيب  -3
 .1118ش  1/382بخاري  -االدب المفرد -4
ابن حجر  -و تهذيب التهذيب 17/251ابن عبدالبر  -، التمهيد8/480ابن سعد  -الطبقات الكبري -5

 .2850ش  12/466عسقالني 
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731Fپرداخـت  ي خود نيـز مـي   اصالح اشتباهات اجتهادي برادرزاده  همچنين به  عمره

1 ،
بـراي كسـب علـم تـالش       بينم كه من گفت: مي  گويد: قاسم بن محمد به زهري مي

ت دارم. گفـت:  معرفـي نمـايم؟گفتم: بسـيار دوسـ      ي آن خزنه  كنيد، آيا شما را به مي
  پـرورش يافتـه   ل دختر عبدالرحمن را دنبال كن، زيـرا او در دامـن عايشـه     عمره

732Fدريايي تمام نشدني است.  گويد: خدمت او رفتم، ديدم كه است. زهري مي

2 
  يكي از تابعين مشهور و دختر صاحب كليد كعبـه :  رحمها اهللا  دختر شيبه  صفيه -2

  هاي حـديث آمـده   اند و مروياتش در كتاب دهباشد، محدثين از او روايت كر مي
  دختر شـيبه   صفيه«شود:  مي  از او نام برده  گونه هاي حديث اين است، و در كتاب

 .733F3« يار عايشه
پرسـيدند و   ال مـي بود، مردم از او سؤ  ارث برده  به ل روايت سنت را از عايشه

با عـدي    : همراه اود آمدهآمدند؛ در سنن ابود نزد او مي  براي دريافت احاديث عايشه
از   فرسـتاد كـه    دختـر شـيبه    نزد صـفيه   رفتيم، در آنجا مرا به  مكه  بن عدي كندي به

734Fنمود. روايت مي ل عايشه

4 

يـار    هـاي رجـال شناسـي بـه     ايشـان نيـز در كتـاب    كلثم دختر عمرو قريشي: -3
 است.  و برخي احاديث را روايت نموده  لقب گرفته ل عايشه

كلثوم دختر ابوبكر  اي است، مادرش ام ام عمران تيمي مدينه : طلحه دختر  عايشه -4
گويـد:   پرورش يافـت. ابـن معـين مـي     ل اش عايشه باشد و در دامن خاله مي

: فـردي   باشـد. عجلـي گفتـه    هايش قابل استدالل مي فردي معتبر است و روايت

                                           
 .1531ش   باب ما ال قطع فيه -موطأ امام مالك -1
 .5/347و  4/508، سير اعالم النبالء 1/112ذهبي  -تذكرة الحفاظ -2
 .8/139و  8/133ابن سعد  -و الطبقات الكبري26403ش  6/276مسند امام احمد بن حنبل  -3
 .2193كتاب الطالق ش  -سنن ابوداود -4
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از او روايـت  : مـردم   دمشقي گفتـه   اي، از تابعين و معتبر است. و ابوزرعه مدينه
735Fاند، چون او را فاضل و با ادب يافتند كرده

1. 

  باشـند و در خـدمت   مـي   صهباء بصريه ام  مشهور به عدوي:  دختر عبداهللا  معاذه -5
زانوي شاگري را بر زمين نهاد و بيشتر احاديث خـود را   ل منين عايشهؤالم ام

ارث برد و   به  يشهعبادت فراوان را از عا  و محبت ورزيدن به  از او روايت نموده
انـد: بعـد از وفـات     شد؛ در مورد او گفتـه  عنوان يكي از زنان عابد قلمداد مي  به

 گاه رختخواب را براي استراحت پهن ننمود. شوهرش، هيچ

 فتوي -2
و كمـال ايشـان در مباحـث مختلـف و      ل در خصوص فضيلت عايشه  داليلي كه

 صبعـد از وفـات پيـامبر     ي عايشـه از زنـدگان   تحت عناوين متعدد، بيان شد، پرده
ي  بقيـه   چگونـه   پي ببريم كـه   اين نكته  به  دهد كه ما مي  دارد و اين امكان را به برمي

طلبان تبديل نمود، طـوري   گران و فتوي مرجعي اساسي براي پرسش  عمر خود را به
ليـد و  رفتنـد و در سـاير ميـادين از او تق    خدمت او مي  زائران و دانش پژوهان به  كه

ي ميـراث اسـالمي مـا لبريـز از      لطف خداوند متعال خزانـه   نمودند، اما به پيروي مي
  دارد كـه  اعالم مـي   نمايد و قاطعانه تأكيد مي  و قاطعي است كه  هاي ثبت شده گواهي
بود و در   قرار گرفته در تمامي مسايل همچون مرجعي براي اصحاب ل  عايشه

  او مراجعـه   بـه   شدند اعم از فهم حديث و يا فقـه  مي  با مشكل مواجه  هر چيزي كه
و  صيافتنـد؛ آري اصـحاب رسـول خـدا     دست مـي   پاسخي عالمانه  كردند و به مي

 آوردند. عمل مي  كردند و استفتا به ال ميؤبزرگانشان از او س
 

                                           
 .12/464ابن حجر  -تهذيب التهذيب -1
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 هاي عالم و مفتي تقسيم ابن قيم براي صحابه
تقسـيم    طبقـه   سه  ي و اندكي فتاوايشان، بهفزون  به  را با توجه  محدثين علماء صحابه

در   كـه  اندك و يـا ايـن    كه وفور، يا اين  گويد: اصحاب يا به مي /اند: ابن قيم نموده
 اند: حدي متوسط فتوي را صادر نموده

در   كـه   زنان و مردان صحابه اند: فتاواي زيادي را صادر نموده  هايي كه صحابه
  رسد، اما آنان كه صد و سي و اندي نفر مي  اند به تهصدور فتوي پرداخ  عصر خود به

انـد از: عمـربن    عبـارت   باشـند كـه   اند، هفت نفر مـي  فتواهاي زيادي را صادر نموده
منين، زيـد بـن ثابـت،    ؤالمـ  ام  بن مسـعود، عايشـه    خطاب، علي بن ابوطالب، عبداهللا

توان از فتاواي  يد: ميگو . ابومحمد بن حزم ميبن عباس  بن عمر و عبداهللا  عبداهللا
: ابوبكر محمد بـن موسـي    نگارش درآورد. گفته  ها كتابي قطور را به هر كدام از اين

هـاي اسـالم در علـم و حـديث      يكي از ائمـه   منين مأمون كهؤبن يعقوب بن اميرالم
 است.  را در بيست كتاب جمع آوري نموده مبن عباس  باشد، فتاواي عبداهللا مي

:  ابـو محمـد گفتـه    اند: در حدي متوسط فتاوي را صادر نموده  هايي كه صحابه
،  ، انس بن مالك، ابوسعيد خـدري، ابـوهريره   سلمه آنان عبارتند از: ابوبكر صديق، ام

 اجمعين. ...بن زبير و  بن عمرو بن عاص، عبداهللا  عثمان بن عفان، عبداهللا
صحاب، فتاواي اندكي ساير ا اند: فتاواي اندكي را صادر نموده  هايي كه صحابه

اي  و يا چند مسأله  اي، يا دو مسأله است، يعني جز در خصوص مسأله  از آنان سرداده
بـن    مخزومي، ابوعبيده  اند از: ابودرداء، ابويسر، ابوسلمه اند و آنان عبارت فتوي نداده

طالب، نعمان بن بشير، ابـي بـن كعـب،     جراح، حسن و حسن دو فرزند علي بن ابي
736Fاجمعين.   حبيبه و ام  منين، حفصهؤالم ام  ، صفيه عطيه ، ابوذر، ام ب، ابوطلحهابوايو

1 

                                           
 م. 1973بيروت  -ارالجيلانتشرات: د 13، 1/12ابن قيم  -إعالم الموقعين -1
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 دهد در عصر خلفاي راشدين، فتوي مي  عايشه
در صدور فتوي كامال مستقل بودنـد، ايشـان بعـد از وفـات      ل منين عايشهؤالم ام

و  گران عنوان مرجعي براي پرسش  اين منصب مبارك دست يافت و به  به صپيامبر
پناهگاه جويندگان حقيقت قرار گرفت و در طـول عصـر خلفـاي راشـدين تـا روز      

 وفات بر اين منصب باقي ماند.
 گويد: مي  ي منوره ي مدينه قاسم بن محمد يكي از فقهاي هفتگانه

وفات فرمود، در   در عهد خالفت ابوبكر، عمر، عثمان و تا روزي كه ل عايشه
 د.امر صدور فتوي كامال مستقل بودن

در دين و شريعت مجتهدي كامل بودنـد، از فتـاواي     كه حتي عمر بن خطاب
  و تـا روزي كـه   مدر عهـد عمـر و عثمـان     نياز نبودند: عايشه اين چلچراغ نبوي بي

نمود و بزرگان اصحاب اعم از عمر و عثمان خدمت  وفات يافت، فتوي را صادر مي
737Fكردند. ال ميؤساز او  صسنن پيامبر  فرستادند و راجع به او مي

1 
  اي اجـازه  هـر صـحابي   در عهد عمر  و براي همگان واضح و روشن است كه

تنهـا چنـد نفـر از اصـحاب       در مورد مسايل مختلف فتوي بدهـد، بلكـه    نداشت كه
دانـش    بـه  عمر  حق صدور فتووي را داشتند، و اين بيانگر آن است كه صپيامبر

فضيلت و جايگـاه و اطالعـات علمـي او      به و  اعتماد داشته ل  منين عايشهؤالم ام
 است.  اعتراف نموده

  شـود بـه   مـي   والي دمشق است، هرگاه با مشكلي مواجـه   كه  و اينك امير معاويه
738Fگيرد مي  نويسد و در خصوص آن از او مشوره مي ل عايشه

  عايشـه    بسا به  ، و چه2
او نياز دارد، امـام ترمـذي    هاي توصيه  به  نصايحي را برايش بفرستد كه  نوشت كه مي

 در سنن خود چنين آورد:

                                           
 .2/375ابن سعد  -الطبقات الكبري -1
 6/86مسند امام احمد بن حنبل  -2
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حضـرت   .براي او نامه نوشت كه مرا مختصر نصيحت بكـن  باري امير معاويه
  اما بعد: ،سالم عليكم درجوابش نوشت: لعايشه

  بسخط النـاس كفـاه  من التمس رضا اهللا«: گفت شنيدم كه مي صآنحضرت من از

هركسي كه به « »الی الناس  اهللا  وكله  الناس بسخط اللله مؤنة الناس، و من التمس رضا  اهللا

از  را او خداونـد  وخاطر خشنود كردن خدا از ناخشنودي مردم باكي نداشته باشد
 مـردم را  و يناراضـ  را هر كسي كه خـدا  دارد و نتايج ناراضي مردم محفوظ نگاه مي

739Fوالسالم عليك .»به دست انسانها شكنجه خواهد داد را او راضي كند خداوند

1. 
بود و تـا پايـان     درآمده عنوان پايگاه و مركز بزرگان اصحاب  به  ي منوره مدينه

بن مسعود، ابوموسي اشـعري، معـاذ     خالفت شيخين هركدام از عثمان، علي، عبداهللا
بن جبل، عبدالرحمن بن عوف، ابي بن كعب، ابوذر، ابودرداء، زيد بن ثابت و امثـال  

بر  عثمان  بودند و پس از آنكه  باقي مانده و علماء مفتي  حابهاينها از بزرگان ص
 مسند خالفت نشست، بيشتر اين بزرگان اصحاب وفات يافتند.

بن   شروع شد و در رأس آنان افرادي همچون عبداهللا  سپس عخر جوانان صحابه
و  بـن زبيـر    ، عبـداهللا  بن زبيـر، ابوسـعيد خـدري، جـابر بـن عبـداهللا        عباس، عبداهللا

از همـان   ل بيان داشتيم حضـرت عايشـه    كه وجود داشتند و همچنان  ابوهريره
بود، از همـين    منصب فتوي دست يافته  دوران نوجواني در عصر خلفاي راشدين به
كردند. امـام ترمـذي از    مي  او مراجعه  به  رو بيشتر اصحاب براي حل امورات پيچيده

 :است  چنين روايت كرده ابوموسي اشعري
عايشة اال وجدنا عندها منه   حديث قط، فسألنا عنه ما اشكل علينا اصحاب حممد«

براي ما اصحاب هيچ مشكلي پيش نيامده كه ما در مورد آن از عايشه پرسيده « 740F٢»علامً 

 . »ما نرسيده باشددست باشيم و معلوماتي به 

                                           
 .2414باب ما جاء في حفظ اللسان ش  -سنن ترمذي -1
 .3883باب فضل عائشة ش  -سنن ترمذي -2



   

 

427 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

ال ؤسـ از او  صبزرگـان اصـحاب پيـامبر   : « و امام ابن سعد چنين گـزارش داده 
جـان مـن در     كسي كه  سوگند به«گويد:  . و مسررق تابعي ارجمند مي741F1»پرسيدند مي

در مورد فرايض(ميـراث)    ديدم كه دست او است، مشايخ اصحاب رسول خدا را مي
 .742F2»پرسيدند ال ميؤاز او س

  بـا او مقبلـه    در اجتهـاد و فقـه    كه مهمانا افرادي همچون ابن عباس و ابن عمر
نمودنـد و سـخن قطعـي را از او     مـي   او مراجعـه   ر بعضـي قضـايا بـه   كردنـد، د  مي
743Fگرفتند مي

باشد، مسـتغني از دانـش    مي  از علماء صحابه  ، و ابوموسي اشعري نيز كه3
744Fنبود.  عايشه

4 
آنجـا    ماند، مردم از شرق و غرب بـه  قلب حكومت اسالمي مي  به  ي منوره مدينه

نس گيرند و از آثارش تبرك او أُ  ردند و بهمشرف گ صزيارت پيامبر  رفتند تا به مي
منين نايل گردند؛ آري از شـهرها و منـاطق   ؤالم شرف زيارت ام  جويند و همچنين به

اطالعـي از آداب و رفتـاري     گونـه  هـيچ   آمدند كـه  آنجا مي  دور و اجنبي، افرادي به
ايـت نماينـد،   را رع منين آنؤالم بايد در هنگام حضور يافتن در خدمت ام  نداشتند كه

گرفتند و با روش سالم كردن شروع  ياد مي  لذا آداب و رفتار نخستين چيزي بود كه
 نمودند. مي

خـدمت حضـرت     گويد: مدرك و يا ابن مـدرك مـرا بـه    بن ابوموسي مي  عبداهللا
ال نمـايم، وقتـي بـر او وارد شـدم،     ؤفرستاد تا در مورد مسايلي از او س ل عايشه

رسـاند، در   پايان مي  خواند. گفتم: تا نمازش را به اشتگاه) مينماز ضحي (چ  ديدم كه

                                           
 .2/375ابن سعد  -الطبقات الكبري -1
 .2/375سعد ابن  -، الطبقات الكبري6736ش  4/12حاكم  -المستدرك -2
 .5306كتاب الزينة ش  -كتاب الجنائز و ابواب الوتر و سنن نسائي -صحيح بخاري -3
 باب الغسل  -موطأ امام مالك -4
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ي  اجـازه   كـارش گفـتم؛ چگونـه    خـدمت   نداريد. به  نشينم. گفتند: اجازه اي مي گوشه
 .745F1 و بركاته  خدمت او را بگيرم؟ گفت: بگو: السالم عليكم و رحمة اهللا  ورود به

و پر از احتـرام    ي شايستهطور  گرفت و به از مهمانان خود احترام مي ل عايشه
746Fداد كرد و ميان خود و آنان حجاب قرار مي از آنان استقبال مي

، از يزيـد ن بـابنوس   2
ي ورود  رفتـيم و اجـازه   ل خدمت عايشه  گفت: همراه دوستم به  روايت است كه
747Fما داد و در برابر ما حجاب نمود  بالشي را به  خواستيم، عايشه

3. 
هـاي   الؤگـران حتـي سـ    الهاي پرسـش ؤتمامي سـ   به  هبر آن بود ك  عادت عايشه

هـاي شخصـي خجالـت     ؤالاز پرسيدن س  آنان را كه  داد، بلكه شخصي نيز پاسخ مي
ال نماينـد،  ؤهرگز خجالت نكشند و از هر چيزي سـ   كه نمود تشويق مي كشيدند، مي

 فرمايد: مي زيرا خداوند

            كنـد   ولي خدا از بيان حق شرم نمـي « )53زاب:(اح

 ».)و اباء ندارد(
را از  توانيـد آن  مـي   الهايي خجالت نكـش كـه  ؤاز پرسيدن س«گفت:  آنان مي  و به

  . و هر سال بـه 748F4»، زيرا من نيز مادر شما هستم دنيا آورده  شما را به  مادري بپرسيد كه
749Fثبير  رفت و در كنار كوه حج مي

طـرف    جويان بـه  گران و فتوي شنشست و پرس مي 5
750Fرفتند و برخي اوقات در كنار زمزم او مي

پژوهـان و تشـنگان    نشسـت و دانـش   مـي  6
ي پاك و گوارا رفع تشنگي نماينـد؛   شتافتند تا از اين چشمه خدمت او مي  معرفت به

منين هـم در پرتـو قـرآن و    ؤالمـ  پرسيدند و ام آنان در مورد مسايل مختلف او او مي

                                           
 .24989ش  6/125مسند امام احمد بن حنبل   -1
 .25883ش  6/219و مسند امام احمد  1618باب طواف النساء مع الرجال ش  -صحيح بخاري -2
 .25883ش  6/219مسند امام احمد  -3
 كتاب الغسل. -و موطأ امام مالك 439كتاب الطهارة ش  -صحيح مسلم -4
 .1618باب طواف النساء مع الرجال ش  -صحيح بخاري -5
 .25883ش  6/219و  24685ش  6/95مسند امام احمد  -6
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اي با ديگران مخالفـت   داد. هرگاه يكي در مورد قضيه الهايشان پاسخ ميؤس  سنت به
حـل و فصـل آن     توانسـتند بـه   نمـي   گشتند كه مي  اي مواجه كرد و يا اگر با قضيه مي

كردنـد، از سـعيد بـن مسـيب      مـي   او مراجعه  به  بپردازند، جهت تكميل كردن قضيه
رفـت و   ل منين عايشـه ؤالمـ  منـزد ا  ابوموسي اشـعري «گفت:   كه  روايت شده

مـن از    انـد كـه   اي دچـار اخـتالف شـده    در خصوص مسأله صگفت: ياران پيامبر
اي؟ خجالـت نكـس و    مسأله  گفت: چه  كشم! عايشه پرسيدن آن از شما خجالت مي

پرسيد، از من نيـز بپـرس. پرسـيد: اگـر مـردي بـا همسـرش         از مادرت مي  هر آنچه
حكمـي    ي نهايي يعنـي انـزال نرسـد، چـه     درجه  و بهگردد   همبستر شود، اما خسته

گردد، ابوموسـي گفـت:    هم برسند، غسل واجب مي  دارد؟ فرمود: هرگاه دو ختان به
 .751F1»پرسم را از هيچ احدي نمي ديگر اين

توانـد نمـاز وتـر     صبح برسد، ديگـر نمـي    داد: هركس به ابودرداء چنين فتوي مي
  بـه ،  ال از ايـن مسـأله  گروهي از مردان براي سـؤ است.   را از دست داده بخواند و آن

شـد، نمـاز وتـر را     صـبح مـي    ، بعـد از آنكـه  صآمدند، گفت: پيامبر  حضور عايشه
752Fخواند مي

2. 
كـرد و   براي افطار تعجيل مـي  لبن مسعود و ابوموسي اشعري  يكي از عبداهللا

شـد، فرمـود:    السـؤ   انداخت، وقتي در اين مورد از عايشه تأخير مي  را به ديگري آن

                                           
ش  1/248عبدالرزاق  -، المصنف1/158، مسند شافعي 104باب الغسل ش  -موطأ امام مالك -1

 .507ش  23/100ابن عبدالبر  -و التمهيد 954
سنن  ،702باب ما جاء في تعجيل االفطار ش  -، سنن ترمذي24258ش  6/48مسند امام احمد   -2

باب قدر ما بين السحور و بين  -، سنن نسائي2354باب ما يستحب من تعجيل الفطر ش  -ابوداود
 .1/153طحاوي  -و شرح معاني اآلثار 2161صالة الصبح ش 
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بـن    نمـود؟ گفتنـد: عبـداهللا    ها براي افطار و انجام نمـاز تعجيـل مـي    كدام يك از آن
753Fنمود. عمل مي  همين شيوه  نيز به صمسعود. گفت: پيامبر

1 
: گفتـه اسـت   معبـداهللا بـن عبـاس     خبـر داد كـه   ل عايشه  زياد بن ابوسفيان به

تازمانيكه هدي، ذبح نشده د، به سرزمين حرم بفرست ،عنوان هديه را بحيواني هركس 
 لشـود. عايشـه   نيز حرام مي اوبراي  ،حرام استاست، هر چه براي يك حج گزار 

هـاي هـدي رسـول     قالده م،خود . زيرا من با دستگويد كه او مي نيستاينطور : گفت
 ،هـدي آنها را با دستهاي خود، بر گـردن حيوانـات    صپيامبر اكرمرا بافتم و  صاهللا

 كـه خداونـد  )، آنچـه را  قربـان هدي (عيد رم فرستاد. و تا روز ذبح با پدو انداخت 
 754F2.حالل كرده بود، حرام نشد صبراي رسول خدا

از   پـرده   نخستين كسي بود كـه  ل زهري گفت: عايشه  كه  و در سنن بيهقي آمده
 ل را براي مردم توضيح داد؛ پس وقتي مـردم از فتـواي عايشـه    سنت برداشت و آن

755Fعمل نمودند.  اين سخن عايشه  فتواي ابن عباس را كنار زدند و بهاطالع يافتند، 

3 
اش  صـبح رسـيد، ديگـر روزه     هركس در حال جنابت بـه   فتوي داد كه  ابوهريره
را از آن دو   رساند و مسـأله   سلمه و ام  عايشه  باشد. عبدالرحمن خود را به صحيح نمي

  و سـپس روزه   صـبح رسـيده    در حـال جنابـت بـه    صپرسيد؟ آنـان گفتنـد: پيـامبر   
را پـيش مـروان مطـرح نمـودم، گفـت: بايـد         گويد: مسـأله  گرفت. عبدالرحمن مي مي
را   گويـد: وقتـي قضـيه    برويد و سخنش را بر او رد نماييد. مـي   اكنون نزد ابوهريره هم

                                           
  و االجابة إليراد ما استدركته 2/246هيثمي  -، مجمع الزوائد26100ش  6/242مسند امام احمد -1

 .160عائشة علي الصحابة ص 
 .1321و صحيح مسلم ش  1700و  1699، 1696كتاب الحج ش  -صحيح بخاري -2
 –الصحابة عائشة علي   و االجابة إليراد ما استدركته 9971ش  5/234بيهقي  -السنن الكبري -3

 .95و  96زركشي ص 
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آنـان از    تعريف كردم، گفت: اگر اين سخن آنان است، بايد بگـويم كـه    براي ابوهريره
756Fتر هستند من آگاه

1. 
باشد، و اگر سـرپايي نداشـت، بايـد قسـمت      از خف براي محرم حرام مي  استفاده
داد  براي زنان محرم فتوي مي مهايش را قطع نمايد و بعد بپوشد. ابن عمر باالي خف

  او گفت كـه   دختر ابوعبيد به  رند، سپس صفيههايشان را بب بايد قسمت فوقاني خف  كه
  در حال احرام از خـف اسـتفاده    داد كه  زنان اجازه  به صمبرگفت: پيا مي ل عايشه

757Fفتوي خود را كنار زد نمايند. ابن عمر

2. 
  شوهرش مـرده   اي كه ي زن حامله در خصوص عده مو ابن عباس  باري ابوهريره

كردند، ابن عباس گفت: هركـدام   ، با هم صحبت مي و چند روز بعد وضع حمل نموده
معرفـي    عنـوان عـدهي زن حاملـه     ع حمل در آخر باشـد، آن بـه  از چهار ماه و يا وض

و   را با عايشـه   باشد. وقتي مسأله ي او مي هم گفت: وضع حمل، عده  شود. ابوهريره مي
روز بعد از وفات شوهرش، وضع حمل   اسلمي سه  مطرح كردند: گفت: سبيعه  سلمه ام

758Fنيز نكاح نمود.نكاح كند و او   داد كه  او اجازه  به صكرد، پيامبر

3 
، با هم اختالف نظـر   ي پاداش تشييع جنازه در مورد اندازه مو ابن عمر  ابوهريره

، شركت كند ،برادر مسلمانش ي هجنازتشييع در  هر كس«گفت:  مي  داشتند، ابوهريره
اسـت.    بسيار زياد را بيـان داشـته    اب عمر گفت: ابوهريره .»گيرد يك قيراط اجر، مي

                                           
و االجابة إليراد ما  1109الفجر و هو جنب ش   يهڵباب صحة صوم من طلع ع -صحيح مسلم -1

 .124عائشة علي الصحابة ص   استدركته
، سنن ابوداود 8858ش  5/52بيهقي  -، السنن الكبري2686ش  4/201  صحيح ابن خزيمه -2

و االجابة إليراد ما  24113ش  6/35و  4836ش  2/29، مسند احمد 1831ش  2/166
 .118عائشة علي الصحابة ص   استدركته

، صحيح ابن 1480باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها و غيرها بوضع الحمل ش  -صحيح مسلم -3
  و مسند اسحاق بن راهويه 2279، دارمي 1195، سنن ترمذي ش 4292ش  10/132حبان 

 .1078ش  2/493
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 صرا از پيـامبر   را تصديق نمود و گفت: آن سـخن ابـوهريره    يرهابوهر ل عايشه
759Fام. شنيده

1 
هـاي   پايه  ساير قضاياي مربوط به  كه علي رغم اين ل منين عايشهؤالم فتاواي ام

است، امـا    را در بر گرفته  دين، اصول طهارت، شرايط عبادت، نواقض وضو و روزه
ـ   احكـام مربـوط بـه     قسمت اعظم آن متعلق به ان و ارتبـاط زن و شـوهر بـا هـم     زن

در تبليغ اين احكـام و در مخاطـب     اسلوب و روش عايشه  باشد. گفتني است كه مي
كـرد و هرگـز    گر، اسلوبي آموزشي را دنبـال مـي   قرار دادن دختران و پسران پرسش

ؤال را ترين س قرار بدهد، و اگر خصوصي  توانست اسلوبي ديگر را مورد استفاده نمي
طـور شـفاف بـدان      بودند، او بـه   ساير زنان از آن ساكت مانده  پرسيدند كه از او مي
بود.  صداد، زيرا او مرجعي اساسي براي سنت و مأثورات و اعمال پيامبر پاسخ مي

طور كامـل و واضـح و شـفاف بيـان       زنان را به  تمامي فتاواي مربوط به ل عايشه
 نمود.

جمـع   ل اند: اگـر فتـاواي عايشـه    گفته امام ابن حزم و امام ابن قيم  كه و چنان
باشد، زيرا مردان و   آيد. بايد نيز همين گونه دست مي  گردد، مجلدي ضخيم از آن به

760Fزنان زيادي از عراق

761F، شام2

762Fو مصر 3

آمدنـد در خصـوص مسـايل     خدمت او مـي   به 4
 نمودند. جوابش قناعت مي  كردند و به ال ميؤديني از او س

خـدمت   ل عايشـه   بـه   نمودنـد كـه   كساني نزديـك مـي    مردم  خود را به  بلكه
گـذاران   يكـي از خـدمت   ل دختر طلحه  زيستند؛ عايشه كردند و در كنار او مي مي
، شـد  از اطراف مملكت برايش هديه و تحفه فرستاده مي گويد: مي  منين بود كهؤالم ام

كردنـد و   خـود مـي    داشتم، سالمندان مرا نماينده  نزد عايشه  جايگاهي كه  به  با توجه

                                           
 .945كتاب الجنائز ش  -و صحيح مسلم 1324باب فضل اتباع الجنائز ش  -صحيح بخاري -1
 .24667ش  6/93مسند امام احمد  -2
 .24685ش  6/95و  25446ش  6/173مسند امام احمد  -3
 .26255ش  6/258مسند امام احمد  -4
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  عايشـه   فرستادند، پـس بـه   نوشتند و هدايا مي مي  جوانان نيز از شهرها براي من نامه
گفت: دختـرم!   مي  . عايشه رسيده  ي فالن است كه و هديه  ! اين نامه گفتم: اي عمه مي
ي آنان پاداشي بفرست و اگر چيزي بـراي   و در برابر هديه  ي آنان جواب بده نامه  به
763Fاش در دست نداشتيد، بگو تا چيزي بهت بدهم.پاد

1 
داشت، اگـر در    و علي رغم تمامي اين فضيلت و اطالعات و معرفت واسعي كه

آگاهي چنداني در مـورد آن نداشـت و يـا      شد كه ال ميؤاي از او س خصوص مسأله
 گر پرسش  پاسخي بهتر از او را در دست دارد، به  شناخت كه كسي ديگر را مي  كه اين

شريح بن هـانيء  نزد وي برود و پاسخ خود را نزد او دريابد. اينك   داد كه دستور مي
  يد كهپيش علي برو گويد: كند، در جواب مي ال ميؤاز او سمسح بر موزها  در مورد

764Fبود. مي صاو در سفرها همراه آنحضرت

2 
ؤال شـد، در جـوب   و يكبار در مورد خواندن دو ركعت بعـد از عصـر از او سـ   

765Fبپرسيد  از ام سلمه گفت:

ال وقتي در مورد پوشـيدن ابريشـم از او سـؤ     كه . همچنان3
766Fبن عمر بپرسيد  شد، فرمود: از عبداهللا

4. 

 ارشاد و راهنمايي -3
شـوند و بعـد از گذشـت     مـي    پيروانش با جمود فكري مواجـه   هر دين و مذهبي كه

كسي براي تجديد  گردند،، بايد هاي محرك خوني آن متوقف مي اي زماني چرخ دوره
ي آن كوتاه باشد و زمان زيادي بـر   ي آن تالش نمايد، اما اگر فاصله و احياي دوباره

سـازي رويـي آورد و    ارشاد و آگـاهي   به  باشد، نيازمندي كسي است كه  آن نگذشته

                                           
 .1118ش  1/382بخاري  -االدب المفرد -1
 - و سنن ابن ماجه 129كتاب الطهارة ش  -، سنن نسائي276كتاب الطهارة ش  -صحيح مسلم -2

 .552كتاب الطهارة ش 
 .1233و استمع ش   باب اذا كلم و هو يصلي فأشار بيده - كتاب الجمعه -صحيح بخاري -3
 .5306باب التشديد في لبس الحرير ش  -سنن نسائي -4
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خرج نمايد و   ي بازيابي احكام و تعاليم از دست رفته نهايت تالش خود را در زمينه
را  هايش از منظر عموم مخفي گردند و مردم آن نشانه  كه كنار بگذارد تا اينرا  نبايد آن

 دهي. فراموشي بسپارند. اين، يعني ارشاد و آگاهي  به
كمتـر از تـالش و     در راستاي انجام اين وظيفه ل منين عايشهؤالم هاي ام تالش

م و يـا  ي خود، يا در ميان مـرد  نبود، ايشان خواه در حجره زحمات ساير اصحاب
و   فراموشي نسـپارد و در هـيچ لحظـه     را به  بود، هرگز اين فريضه در مراسم حج مي

 مكاني از آن غافل نماند.
ناراحـت و   خاطر تمـامي رويـدادهاي دوران خالفـت عثمـان      به ل عايشه

  را پاره هاي آن حلقه  حلقه  توز كه گر و كينه هايي دسيسه غمگين بود و از وجود شبكه
در جنـگ جمـل شـركت      همين خاطر بود كه  كرد، و به ، احساس خطر ميكردند مي

 نمود.
  خـاطر آشـوبي كـه     گـرد آمدنـد و بـه    مردمان زيـادي از عثمـان    پس از آنكه

برخي   بودند، از او ناراحت بودند تا آنجا كه  وجود آورده  ها و اهل مصر به غيرعرب
  از سادات بصره  كه-  مخارق بن ثمامه بودند،  نفرين و دشنام و بدگويي او پرداخته  به

خـدمت    فرسـتاد و گفـت: بـه     ) را نـزد عايشـه   كلثوم دختر ثمامه خواهرش (ام -بود
در اينجا مردمـان زيـادي     برو و در مورد عثمان بن عفان از او بپرس كه ل عايشه

عضي رسيدم، گفتم: ب  خدمت عايشه  گويد: وقتي به كلثوم مي اند. ام براي او جمع شده
پرسند. گفت: مـن   عثمان از شما مي  رسانند و راجع به شما سالم مي  از فرزندانت به

  ي تابستان در اين منزل خـود ديـدم كـه    عثمان را در شبي از چله  دهم كه گواهي مي
ي عثمان زد و  شانه  با دستش به صنمود، پيامبر وحي مي صپيامبر  به جبرئيل

كسـي    را بـه   ايـن مرتبـه   خداونـد   را بگويم كـه گفت: اي عثم! بنويس. بايد اين 
مورد تأييد او باشد، لذا هركس در مورد عثمان ناسزايي بگويـد،    كه دهد مگر اين نمي
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767Fاست  نفرين خدا را شامل حال خود كرده

. امام احمد بن حنبل نيز اين داستان را بـا  1
فت: خدا كسي را گ ل عايشه  كه  و در آن آمده  تفاوتي جزئي در مسند خود آورده

اين دعـا    مرتبه  گويد: فكر كنم سه راوي مي-نمايد.  عثمان را لعنت مي  لعنت كند كه
  طـرف عثمـان دراز كـرده     زانويش را به  زيرا رسول خدا را ديدم كه -را يكرار نمود

گشت، من هم عـرق پيشـاني او    نازل مي صوحي بر  آنحضرت  بود و در حالي كه
دو دخترش (يكي پس از ديگري)  صپيامبر  ان كسي است كهكردم، عثم را پاك مي

گفـت:    او گفـت: اي عثمـان! وحـي را بنـويس. عايشـه       نكاح او درآورد و بـه   را به
768Fمورد تأييد او باشد  كه دهد مگر اين كسي نمي  را به  اين مرتبه خداوند

2. 
و شكايت اي از مردم اختالفي داشت، ا بن عبدالرحمن بن عوف با دسته  ابوسلمه
! از غصب زمين ديگران پرهيـز   گفت: اي ابوسلمه ل برد، عايشه  عايشه  خود را به

نيَ «است:   فرموده صكن، زيرا پيامبر ضِـ بْعِ أَرَ نْ سَ هُ مِ قَ يْئًا طُوِّ ضِ شَ نَ األَرْ مَ مِ لَ نْ ظَ  769F٣»مَ

در  يطـوق  ،تصاحب كند، آن زمين تـا هفـت طبـق   (بناحق) زمين ديگري را  ،هركس«
 ».شود مي گردن او

  شد، او را جهت تبـرك بـه   هرگاه كودكي متولد مي  بر آن بود كه  عادت مردم مدينه
آوردند تا براي آنها دعاي بركت بخواند؛ يكبـار كـودكي را پـيش آو     مي  خدمت عايشه

كودك را بـر بالشـش بگـذارد، زيـر سـر كـودك، تيغـي را          آوردند، وقتي خواست كه
را زيـر بالشـش    گفتنـد: آن  ال كـرد؟ ؤويشان كـودك سـ  كرد، راجع بدان از خ  مشاهده

تيغ را برداشـت و دور انـداخت و    ل گذاريم تا از شر جن محفوظ بماند. عايشه مي

                                           
 -، االوسط828شيئا ش   فيختصر و ينقص من اسمه  باب من دعا صاحبه 1/288االدب المفرد -1

 .3758ش  4/117طبراني 
 26290ش 6/261مسند امام احمد  -2
و  3195و كتاب بدء الخلق  2453، 2452باب إثم من ظلم شيئا من االرض ش  -صحيح بخاري -3

 .1612كتاب المساقاة ش  -صحيح مسلم
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را  پسـنديد و آن  بـديمني را نمـي   صآنان را از چنين عملي نهي نمود و گفت: پيـامبر 
770Fشمارد زشت مي

1. 
دا كردنـد، امـا قـدرت    مسلمانان با غير عربها اختالط پي در عهد عمر بن خطاب

درون مجتمع اسـالمي    كردن سم و ميكروب عجميت به اجرايي و نيروي قوي از رخنه
توان رويارويي با اين امـواج را نداشـت و    نمود، ولي حكومت عثمان جلوگيري مي

درون   هـا بـه   آن سم و ميكروب  كه داشت تا اين  ادامه  آن اختالط و رفت و آمد پيوسته
سمپاشي محيط عربي نمود و انـواع مختلفـي از     ي راه يافت و شروع بهي اسالم جامعه

كشيد و بـازي شـطرنج و     ي اسالمي پرده بر پيكر جامعه  وسايل مختلف سرگرم كننده
اوقات خود   بسيار ساده  نردبازي و ديگر وسايل تفريحي چنان بر آنان غالب گشت كه

نهـي از آن    كردنـد، بـه    ا مشـاهده ايـن ر   كـه   كردند؛ اصـحاب رسـول اهللا   را ضايع مي
خبر رسيد  ل عايشه  بازداشتن مردم از چنين اعمالي، كردند؛ به  پرداختند و شروع به

را  اگر آن  آنان خبر داد كه  به  نردبازي هستند، عايشه  ي او مشغول به افرادي در خانه  كه
771Fاندازم بيرون مي  از خود دور نسازيد، شما را از خانه

2. 
سـائب   بود، ابـن ابـي    گويان مدينه سائب از مشهورترين سخنرانان و داستان ابن ابي

داد تـا   سرايان دعاهايي مسجع و با صـدايي مخصـوص را سـر مـي     طبق عادت داستان
سائب اطـالع   وقتي از اين عمل ابن ابي ل خود جلب نمايد؛ عايشه  مردم را به  توجه

خواهيـد بـا    مـي   كه كنيد يا اين ت ميچيز با من بيع  او گفت: در خصوص سه  يافت، به
منان! من سر آنان بـا شـما   ؤچيزي هستند؟ اي مادر م  من درگير شويد؟ گفت: آنان چه

و اصحاب او چنين  صكنم. فرمود: از دعاهاي مسجع دوري كن، زيرا پيامبر بيعت مي
گر مورد يكبار براي مردم، داستان را تعريف كن، ا  دادند، و هر هفته عملي را انجام نمي

ميـان    بـه   نكن. و هرگز نبينم كه  بار، پس مردم را خسته اصرار واقع شدي دو بار يا سه

                                           
 .912ش  1/314بخاري  -االدب المفر -1
 .1274ش  1/435بخاري  -االدب المفرد -2
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زننـد و شـما حـرف آنـان را قطـع       در مورد چيزي حرف مي  مردم برويد در حالي كه
شـما دسـتور دادنـد،      آنان را آزاد بگذار، اما اگـر از شـما خواسـتند و بـه      نماييد، بلكه

 .  772F1وبرايشان داستان بگ
  اش بـه  عـده   شوهرش بماند تا روزي كـه   در خانه  زن مطلقه  كه  اسالم دستور داده

اسـت،    كسي را از اين حكم استثنا نكـرده  لدختر قيس  رسد و جز فاطمه پايان مي
ي  خانـه   ي خود به شوهرش او را طالق داد، و او نيز براي گذراندن عده  كه اين  نظر به

از   انتقـال زن مطلقـه    نمـود كـه   اين داستان خود اسـتدالل مـي    به  ديگري رفت. فاطمه
باشد، لذا عبدالرحمن  جايز مي  مكاني ديگر براي گذراندن دوران عده  ي شوهر به خانه

از ايـن    مكاني ديگر انتقال داد، وقتـي عايشـه    ي شوهر به بن حكم دخترش را از خانه
بود، نوشت: از خدا بترس و او را   دينهامير م  مروان بن حكم كه  ماجرا اطالع يافت، به

چنـين    ي خود بازگردان، مروان گفت: عبدالرحمن بن حكم از من خواست كه خانه  به
ايـد؟   دختر قيس را نشـنيده   گفت: مگر داستان فاطمه  كه  عمل نمايم. و در روايتي آمده

ـ  را بيـان مـي   خودمناسب نيست كه اين واقعه   فاطمهبراي گفت:   عايشه بـدون  ، دكن
 انتقال يابد. شاز خانه شوهر  كهاو اجازه داد   به  هدر دوران عد صشك رسول اكرم

773Fاما بسبب اين بود كه خانه شوهر او در جايي ناامن و ترسناك بود

2. 
اي  هاي تـازه  و نوع  كشورهايي عجمي را فتح كردند با اسم  مسلمانان پس از آنكه
ز آنان بود و خمر در لغت عربي براي انواع و يكي ا  »باده«  از شراب روبرو شدند كه

از يكــديگر   هــاي تــازه اقســام خاصــي كــاربرد داشــت، مــردم در مــورد آن شــراب
در مجلس خـود،   ل ؟ عايشه باشد يا نه آيا داخل در حكم خمر مي  پرسيدند كه مي

                                           
  شيبه ابن ابي -، المصنف1/191هيثمي  -، مجمع الزوائد25862ش  6/217امام احمد  مسند -1

 .1634ش  3/933 و مسند اسحاق بن راهويه29164ش  6/21
 - ، سنن ابن ماجه2292كتاب الطالق ش  -، سنن ابوداود5326كتاب الطالق ش  -صحيح بخاري -2

 .1481كتاب الطالق ش  -و صحيح مسلم 2032كتاب الطالق 
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 ل ؤمنين عايشـه المـ  گويـد: از ام  دختر همام مـي   را اعالن داشت، كريمه تحريم آن
774Fايد گفت: شما از نوشيدن دباء، حنتم و مزفت نهي شده مي  م كهشنيد

1. 
در خصـوص قضـاياي     آمدند، زنان بودند كـه  پيش او مي  طبيعتا بيشتر كساني كه

داد و آنـان   هايشان پاسخ مـي  الؤس  منين هم بهؤالم پرسيدند، و ام ال ميديني از او سؤ
خواسـت   نمـود و از آنـان مـي    يگرداند و مشكالتشان را حل م حق رهنمود مي  را به

خـدمت او آمدنـد،     بـه   اي از زنـان بصـره   شوهرانشان برسانند. يكبار دسـته   را به آن
جاي ادرار و مدفوعشـان را بشـويند،     شوهرانتان بگوييد كه  آنان گفت: به  خطاب به

ايـن   صآنان را از چنين مسايلي نهي نمـاييم و پيـامبر    كشيم كه زيرا ما خجالت مي
775Fداد را انجام ميكار 

2. 
منين! آيا زيد بن ارقم را ؤآمد و گفت: اي ام الم ل نزد عايشه  ام محبه

درهم به  800كنيزي به قيمت  ايشانعرض كرد:   شناسيد؟ گفت: آري. ام محبه مي
پرداخت  شو شرط گذاشت كه هر وقت حقوق است  هخريداز من صورت نسيه 

درهم  600ناء او همين كنيز را به قيمت در همين اث .را ادا خواهد كرد مقرض ،شود
حضرت . را از او باز خريد نمودم و من آن در معرض فروش قرار داد صورت نقد  به

تو هم بد كردي و زيد بن ارقم هم بد كرده است، به او بگو كه «فرمود:  ل عايشه
 ، نمودهباطل بود، حاصل كرده  صهايي كه در جهاد به همراه رسول اكرم او ثواب

  776F3.»كه توبه كند گر اينم
آنان گفت: شما   به  رفتند، عايشه ل خدمت عايشه  اي از زنان اهل شام به دسته

 فرمود:  صرويد؟ پيامبر حمام مي  به  هستيد كه

                                           
 .5681باب ذكر االخبار التي اعتل بها من اباح شراب السكر ش  -سنن نسائي -1
 .24667ش  6/93و  24683ش  6/95مسند امام احمد  -2
، المصنف 211ش  3/52، سنن دارقطني10580و  10579ش  5/330بيهقي  -السنن الكبري -3

 .14813و  14812ش 8/185عبدالرزاق
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هر زنـي  « » ما من امرأة وضعت ثياهبا خارج بيتها اال هتكت سرت ما بينها و بـني اهللا«
را  ميان خود و خـداي   بيرون آورد، او پردهي خود لباسهايش را  بيرون از خانه  كه

 .777F1»است   دريده
زنان   در مراسم حج كه  ويژه  پناهگاه هزاران زن مسلمان بود، به  منين عايشهالمؤ ام

و رهبـري از جلـو آنهـا حركـت       آمدند و او نيز همچون فرمانده پيرامون او گرد مي
ي دعـوت، ارشـاد و    وظيفـه   ي بـه ي راه با تمام دقت و مهارتي كل كرد و در ميانه مي

ركن سـعي   ل اي از زنان با عايشه دسته  گويد: همراه مي  نمود. ذفره فتوي عمل مي
لباسـي    شـديم كـه    با زني مواجـه   داديم، در اين فاصله را انجام مي  ميان صفا و مروه

  شـد، عايشـه   مـي   در آن عكس صليب ديده  بود كه  رنگ پوشيده  و سياه  چهارگوشه
را بـر لباسـي    آن ص اهللا فت: اين صليب را از لباست دور سـاز، زيـرا اگـر رسـول    گ

778Fپرداخت آوري آن مي جمع  ديد، به مي

2. 
بود، جلـوگيري   ي صدايي مي دربرگيرنده  زيورآالتي كه  از خودآرايي به  بانوعايشه

 مـوالي عبـدالرحمن بـن     داد؛ بنانـه  نمي  صداي زنگ نيز اجازه  كرد و همچنين به مي
در خـدمت    گويـد: در حـالي كـه    مـي  منين عايشـه  ؤالمـ  حبان انصـاري در مـورد ام  

  هـايي از او شـنيده   صـداي زنگولـه    بودم، كنيزكي را پيش او آوردند كـه  ل عايشه
در مورد آن از او پرسيد؟   ها نزد من نياييد. بنانه گاه با اين زنگوله شد، فرمود: هيچ مي

 گفت:  مي  م كهشنيد صدر جواب گفت: از رسول خدا

                                           
 .25446ش  6/173مسند امام احمد  -1
 .25134ش  6/140و  25923ش  6/225مسند امام احمد  -2
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فرشـتگان وارد  « 779F١»جرس و ال تصـحب رفقـة فيهـا جـرس  ال تدخل املالئكة بيتا فيه«
كند  در آن صداي زنگ باشد و همچنين با كساني مرافقت نمي  شوند كه اي نمي خانه

 .»حامل صداي زنگ باشند  كه
  بـه  بود،  چادري نازك را پوشيده  دختر عبدالرحمن بن ابوبكر در حالي كه  حفصه

780Fاو داد  كرد و چادري كلفت را به  آن چادر را پاره ل رفت، عايشه  خدمت عايشه

2. 
مـورد    وضويي گرفت كه  يكبار برادرش عبدالرحمن بن ابوبكر در حضور عايشه

،  برادرش گفت: اي عبدالرحمن! وضويت را كامل انجام بده  نبود، لذا به  پسند عايشه
 گفت: مي  زيرا از رسول خدا شنيدم كه

وضويشـان را كامـل     دوزخ از آنِ كسـاني اسـت كـه   « 781F٣»ويل لألعقاب مـن النـار«
 ».گيرند نمي

رفت، در آنجا دختراني را   ام طلحه  ديدار صفيه  به ل منين عايشهالمؤ و باري ام
خواندنـد، لـذا گفـت: هـيچ      بودند و بدون چادر نماز مي  سن بلوغ رسيده  به  ديد كه

آن كنيـز را   صند بدون چادر نماز بگذارند، زيرا وقتي پيـامبر كدام از اينها حق ندار
 من داد  و گفت:  اي را به ي من بود، پارچه در حجره  ديد كه

آن را « 782F٤»سلمة فإنی ال اراها إال قد حاضت و بني الفتاة التی فی حجر ام  بني هذه  شقيه«
سـن بلـوغ     نظـرم بـه    است تقسيم كن، زيرا به  نزد حفصه  ميان اين كنيز و كنيزي كه

 ».است  رسيده

                                           
، 4231باب ما جاء في الجالجل ش  -، سنن ابوداود26094ش  6/242مسند امام احمد  -1

 .4718ش  4/40منذري  -الترغيب و الترهيب
 2/235بيهقي  -و السنن الكبري 1625من الثياب ش   للنساء لبسه  باب ما يكره -موطأ امام مالك -2

 .3082ش 
 .26257ش 6/258مسند امام احمد  -3
 .24690ش  6/96مسند امام احمد  -4
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آمد و پرسيد: دخترم بر اثر بيمـاري موهـاي    ل گويد: زني نزد عايشه مي  عروه
سـرش    تـوانم موهـايي را بـه    رود، آيا مـي  عروسي مي  شدند و اكنون به  سرش كنده

  وصله  ي و زنان قبول كننده  از زنان وصل كننده صنمايم؟ گفت: رسول خدا  وصله
783Fاست  نفرين كرده

1. 
  كننـد، تـالوت سـريع و بـا عجلـه      در مورد تالوت قرآن، بعضي از مردم فكر مي

خرج   به  بيشتر عجله  باشد، يعني هراندازه دليلي بر كسب پاداش زياد و با عظمت مي
خـدمت    تـر خواهـد بـود. شخصـي بـه      دهد، اجر و پاداش او هم بيشتر و با عظمت

يك و يا دو بار تمام قـرآن را در شـب     د كهپرسد: كساني هستن رسد و مي مي  عايشه
انـد، امـا در واقـع قرآنـي      فرمود: آنان ظـاهرا قـرآن خوانـده    ل خوانند؟ عايشه مي

 داشـتيم،  مـي   نگـه   زنـده  صي شـب را بـا پيـامبر    بسـا همـه    اند، زيرا چـه  نخوانده
آمد كـه   ي ميا هر جا آيه ،خواند ميرا سوره بقره و آل عمران و نساء  صآنحضرت

خبـر  رحمـت و بشـارت    ازخواسـت و هـر جـا     از خدا پناه مي ،ز خدا بايد ترسيدا
784Fبود اين منظره روحاني تمام شب برپا  ، گفتني است كهكرد را مي آرزوي آن داد، مي

2. 
گشتند و اسيد بـن حضـير از بزرگـان     از سفر حج برمي صاصحاب رسول خدا

دند، كودكـاني انصـاري بـراي    رسـي   ذوالحليفه  اصحاب نيز با آنان بود، پس وقتي به
اسيد رسيدند، خبر مرگ همسرش را   استقبال از خويشانشان از راه رسيدند، وقتي به

كـرد.    گريـه   او اطالع دادند، اسـيد بـا شـنيدن خبـر مـرگ همسـرش شـروع بـه          به
يـار رسـول خـدا      شما را بيامرزد، شـما كـه   متعالخداوند «او گفت:   به ل عايشه

 .785F3»كنيد؟ مي  ي خوبي برخوردار هستيد، چرا براي همسرت گريه بوديد و از پيشينه

                                           
 .24747ش  6/111مسند امام احمد -1
 .2/282هيثمي  -و مجمع الزوائد 24653ش 6/92مسند امام احمد  -2
و  4/352، مسند امام احمد 9/308هيثمي  -مجمع الزوائد، 4927ش  3/228حاكم -المستدرك -3

 .36803ش  7/376شيبة  ابيابن  -المصنف
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  و نو را بـراي كعبـه    اي تازه هر سال پارچه  كه براي همگان معلوم است اين  آنچه
  متـولي كعبـه    زنند، و عادت بر آن است كه ي قبلي را كنار مي كنند و پارچه مي  آماده

بـن    نجس بدان دست نيابـد؛ شـيبه  كند تا دستي  قديمي را زير خاك دفن مي  پارچه
منان! مـا  اي مادر مؤ«رفت و گفت:   دست داشت، نزد عايشه  به  كليد كعبه  عثمان كه

نشوند، هر سـال بـراي دفـن آنهـا چـاهي را        انباشته  هاي كعبه پارچه  كه از ترس اين
از   ئضـه دار و حا نمايم تا مبادا افراد جنابـت  نيم و آن را از انظار عموم مخفي ميكَ مي

روح شريعت و مقاصـد آن    از فهم زيادي نسبت به  كه ل عايشه ».كنند  آن استفاده
باشـد و   غيـر شـرعي مـي     چنين عملي در برابر لباس كعبـه   برخوردار بود، فهميد كه

موجـب    انـد، و ممكـن اسـت در آينـده     و پيامبر اسالم بدان دستور نداده خداوند
  ايـد بلكـه   انجام نداده  كار خوبي را كه«، فرمود: ي اسالمي گردد متالشي شدن عقيده

دار و يـا   اگر افـرادي جنابـت    ضرري دارد كه  ايد، چه مرتكب عمل بسيار زشتي شده
فروش برسـانيد و پـولش را در ميـان      را به را بپوشد، شما بايد آن  لباس كعبه  حائضه

 .786F1»فقرا و مساكين پخش كنيد
و سـپس فـروش آن، از همـان روز      چند قطحـه   هب  كردن لباس كعبه  و شايد پاره

عنوان تبرك بخرند و با نگـاهي پـر از     را به باشد و مسلمانان توانستند آن  رايج گشته
  گـردد كـه   برمـي   عايشـه   احترام بدان بنگرند؛ بدون شك فضل و اجر اين عمـل بـه  

 ي اين بركت را بر امت اسالمي گشود. دروازه
مسجد نبـوي آمـد و در كنـار      باشد) به  بوده  ابوهريره  دهند كه فردي (احتمال مي

در   كـه   روايت حديث، تا عايشه  با صدايي رسا و بلند شروع كرد به  ي عايشه حجره
از كنار او گذر كرد، فرمـود: آيـا     را بشنود؛ پس از پايان نماز، عروه حال نماز بود، آن

روايـت    ي من شروع بـه  ار حجرهو در كن  آمده  شما از ابوفالن در شگفت نيستيد كه

                                           
ذركشي  -و االجابة210ش  5/231فاكهي  -، اخبار مكة9512ش  5/159بيهقي  -السنن الكبري -1

 .161ص 
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  را بـه  آن  خواندم خواسته من نماز مي  است و در حالي كه  حديث از آنحضرت نموده
رسـيدم،   او مـي   ، اگـر بـه   من بشنواند؟ سپس قبل از پايان نمازم، آنجا را ترك نموده

ماننـد شـما پـي در پـي و بـا       صرسول اهللانمودم، زيرا  چنين موقفي را بر او رد مي
787Fگفت له، سخن نميعج

1. 
بايسـت   كنند، مـي  حديث نبوي را تدريس مي  اين بود، كساني كه ل مراد عايشه

تأثيري بـر    گونه توانند هيچ قول و عملشان با هم مطابقت نمايد، در غير اينصورت نمي
 باشند.  دل مسلمانان داشته

زيـارت او  بود و مـردم بـراي     زده  در ايام حج، در مني خيمه ل عايشه  يكبار كه
گفـت: چـرا     بـر او وارد شـدند، بانوعايشـه     آمدند، جوناني قريش با حالـت خنـده   مي
نزديك بود گـردنش و يـا چشـمش را از      خنديد؟ گفتند: فالني بر چادري افتاد كه مي

 گفت: مي  گفت: نخنديد، زيرا از رسول خدا شنيدم كه ل دست بدهد. عايشه
اگـر  « 788F٢»هبا خطيئـة  هبا درجة و حميت عنه   كتبت لهما من مسلم يشاک شوكة فام فوقها إال«

اي بـراي آن مسـلمان ثبـت     مسلماني آزار برسـاند، درجـه    خار و يا هر چيز ديگري به
 ».گردد شود و گناهي از گناهانش محو مي مي

                                           
و سنن  2493كتاب الزهد ش  -و صحيح مسلم 3568كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -1

 .3654كتاب العلم ش  -ابوداود
 .2572كتاب البر و الصلة و اآلداب ش  -صحيح مسلم -2
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 فصل پنجم
 گذاردن او بر زنان جهان و منت  فضيلت عايشه

ي آن  ي نهايي دوره اب و مرحلهآخرين مسافت اين كت  با گذراندن اين فصل به
ي اين كتاب مختصر را با  مسك خاتمه  همين خاطر مناسب ديديم كه  رسيم، به مي

براي   كه ل منين عايشهالمؤ هاي با عظمت ام ي خدمات ارجمند و تالش عرضه
 است، قرار دهيم.  مصلحت خواهرانش انجام داده

نوعـان خـود    مؤمنين بر ساير همال ام  ترين منتي كه ترين فضيلت و باعظمت بزرگ
زن مسلمان علـي رغـم     براي جهانيان اثبات كرد كه  كه گذاشت، عبارت است از اين

تواند تمامي مسئوليت و وظايف خود را انجام  ، مي در پس حجاب قرار گرفته  كه اين
در ميادين وعظ و نصيحت، يـا    دهد، خواه در ميدان دعوت و ارشاد باشد و يا اينكه

المؤمنين  ميدان سياست و مجتمع باشد. در كل زندگاني ام  كه م و تربيت و يا اينتعلي
است و   اسالم بر زنان ارزاني داشته  ميزان صادقي است براي آن مقام و جايگاهي كه

زنـان در شـريعت اسـالم      اي كه ي عالي است براي آن درجه  اي زنده همچنين نمونه
  كـه   آنان را در مافوق تمـامي امتيـازاتي قـرار داده     كه اين  اند، نظر به بدان دست يافته

  اي شـروع بـه   آمد از آخرين مرحلـه   است، اسالم كه  آنان داده  عرب و ساير اقوام به
بـود، و از نظـر     تمدن و شادكامي در برخورد با زنان بدان دسـت يافتـه    كار كرد كه

ترين زن  محمدي بلندمرتبه قبل از دعوت  او داد كه  رعايت حقوق چنان جايگاهي به
كسـاني   صبود. اگر در ميان اصـحاب پيـامبر    ترين منازل بدان نرسيده در بلندمرتبه

كنـد و همچنـين    امت محمـدي بـر آنـان صـدق مـي     » مسيح«نام   شوند كه يافت مي
در ميـان زنـان    حمد خداونـد   اند، به عهد محمدي را يافته» هارون«شايستگي نام 
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خـود اختصـاص     دين محمدي را بـه » مريم«لياقت نام   تند كههم كساني هس  صحابه
 اند. داده

 صقضاياي خود را بر نبي اكرم ل المؤمنين عايشه ي ام وسيله  زنان صحابي به
نمـود و از حقـوق    المؤمنين براي آنان همچون وكيلي عمل مـي  داشتند، ام مي  عرضه

ر زنان ضعيف و نـاتوان چشـم   همين خاط  كرد، به طور كامل دفاع مي  قانوني آنان به
او شـكايت    بـه  همسر عثمـان بـن مظعـون     كه انداختند؛ همچنان او مي  طمع را به

  نماز و عبادت مشـغول اسـت و در روز روزه    گويد: همسرم در شب به كند و مي مي
دهـد.   را بـرايش توضـيح مـي     گـردد، قضـيه   برمي  خانه  به صگيرد. وقتي پيامبر مي

 گويد: كند و مي ا صدا ميعثمان ر صپيامبر
و   إنـی ألخشـاكم هللا  ای عثامن إن الرهبانية مل تكتب علينا، افام لک فـی اسـوة؟ فـواهللا«

است، آيـا مـرا همچـون      اي عثمان! رهبانيت بر ما واجب نگشته« 789F١» أحفظكم حلدوده
و  ترسم شما بيشتر از خدا مي  خدا من از همه  ايد؟ سوگند به الگويي براي خود نيافته

يعني حق هر صاحب حقي، ». حدودات الهي ملتزم هستم  ي شما هم بيشتر به از همه
 دهم. حق زن را در جاي خود قرار مي  از جمله

خـدمت    بـود، بـه   در شب مشغول عبادت مـي   زناني بود كه  از جمله لحوالء
  گفت: اي رسول خدا! ايـن اسـت حـوالء كـه     صپيامبر  به  رسيد، عايشه  كه  عايشه

 فرمود:  صگويند در شب مشغول عبادت است. پيامبر مي
مگـر  « 790F٢»حتـی تسـأموا  ال يسـأم اهللا  ال تنام بالليل؟ خذوا من العمل ما تطيقون، فواهللا«

در   عبادت مشغول كنيد كـه   اي خود را به اندازه  كنيد؟ به شما در شب استراحت نمي

                                           
هيثمي  -، مجمع الزوائد1/185، صحيح ابن حبان25935ش 6/226مسند امام احمد   -1

-6/68عبدالرزاق  -و المصنف 1288ش  1/313باب حق المرأة علي الزوج، موارد الظمآن 4/301
 .10375ش  167

، صحيح ابن حبان 784كتاب الصالة ش  -، صحيح مسلم26137ش  6/247مسند امام احمد -2
 .4513ش  3/17بيهقي  -و السنن الكبري 359ش  2/74
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  شـما خسـته    كـه  تـا ايـن   شـود  نمي  خسته خداوند  خدا سوگند كه  توان داريد، به
 ».گرديد مي

آوردند، دسـتور   صي فتح دزدي كرد، پس وقتي او را پيش پيامبر زني در غزوه
ي خـود   كـرد و بـر آن توبـه     داد و دستش را قطع كردند، آن زن از عمل خود توبـه 

هـم    رفت، عايشـه  مي  زيارت عايشه  پابرجا ماند، سپس ازدواج نمود و پس از آن به
791Fنمود مطرح مي صي او را با پيامبرها خواسته

  هـر كسـي اجـازه     بـه   ؛ در حالي كـه 1
 نزد او بيايد و از او زيارت نمايد.  داد به نمي

آمد و از دست شـوهرش    خدمت عايشه  چادر سبزرنگ بر سرش بود، به  زني كه
او   اي از بـدنش را بـه   سـبز شـده   و پوسـت   همسرش او را زده  او شكايت كرد كه  به

ياور همديگر زنان   طبق عادت كه–منزل برگشت   به صداد، پس وقتي پيامبرنشان 
رنگ پوسـتش از    گفت: چرا بايد چنين بر سر زنان مسلمان بيايد كه  عايشه -هستند

؟ پس وقتي شوهرش از شكايت همسـرش اطـالع يافـت،    رنگ لباسش سبزتر گردد
رساند،  صخدمت پيامبر  بهاز زني ديگر بودند، خود را   همراه با دو تا فرزندش كه

،  زنس وقتي او را ديد، گفت: اي رسول خدا! او در حق من هيچ عملي مرتكب نشده
خيال نمايـد. شـوهرش گفـت: اي     مرا از اين بابت بي  اما او توان جنسي را ندارد كه

مشـكلي    گويد و من از ايـن بابـت هـيچ گونـه     خدا سوگند دروغ مي  رسول خدا! به
792Fخواهد... اين حديث طوالني است. را مي  نمايد و رفاعه شوز ميندارم، اما او ن

2 

 دفاع از حقوق زنان
بود، او هرگز   عنوان رهبر مدافعين از حقوق زنان قرار گرفته  به لمنينؤالم ام

كرامت و جايگاه آنان   به  شود كه  داد طوري در مورد زنان حرف زده نمي  اجازه

                                           
، 4306و كتاب المغازي ش 2648باب شهادة القاذف و السارق و الزاني ش  -صحيح بخاري -1

 .4903كتاب قطع السارق ش -و سنن نسائي 1688كتاب الحدود ش  -صحيح مسلم
 .5825باب الثياب الخضر ش  -كتاب اللباس -صحيح بخاري -2
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عبور سگ، خر و زن از جلو   ين حرف را شنيد كها  وارد نمايد و هنگامي كه  ضربه
باشد!  شود، گفت: بنابر اين، زن حيوان بسيار بدي مي نماز گذار باعث قطع نماز مي

دانيد. در حالي كه  (در عبور از جلوي نمازگزار) با سگ و االغ برابر ميما زنان را ش
نماز به  ،تختمقابل و آمد  صخدا  رسول ،باالي تخت دراز كشيده بودممن 

793Fايستاد

 : و در روايتي ديگر چنين آمده .1
مشـغول خوانـدن    صآنحضرتواقع بود،   پاهاي من در جهت قبله  در حالي كه

زد و من پاهايم را  رفت با دست به پاهايم مي وقتي كه به سجده ميپس  ند،نماز بود
 794F2.برد مي  ، سپس سجدهكردم جمع مي

معتقد هستند وضو با دسـت    دارد كه ردي صريح بر فقهايي وجود  در اين مسأله
 شـنيد:   گرديد آنگاه كه  بسيار آشفته لحضرت عايشهگردد.  زن، باطل مي  زدن به

الشؤم فی ثالثة: فی املرأة و الدابـة «: فرموده استص رسول اهللا :گويد مي ابوهريره

 :حضرت عايشه گفت ».بديمني در سه چيز وجود دارد: اسب و زن و خانه«  »و الدار

، ابوهريره نصف سخن را شنيده و نصف ديگر را نشـنيده اسـت   ،اين صحيح نيست
هرگز چنين نگفـت،   صقرآن را بر ابوالقاسم نازل فرمود، پيامبر  كسي كه  سوگند به

هـاي بـديمني تلقـي     چيـز را از نشـانه    فرمود: در دوران جاهليـت ايـن سـه    مي  بلكه
795Fكردند. مي

3 
آراء و نظريـات علمـا در مـورد آن      رنـد كـه  هايي فقهي وجـود دا  فروع و شاخه

بـراي زنـان از آسـاني      كـه   جانبي را اختيار نمـوده  ل باشد، اما عايشه متفاوت مي
اين نيازها آگاهي داشـت، سـپس     بيشتري برخوردار است، زيرا او از مردان بيشتر به

 داشت. آراء و نظريات منتخب خود از قرآن و سنت را بيان مي

                                           
 .1458ش  1/205مسند طيالسي  -1
 .712باب من قال المرأة ال تقطع الصالة ش  -سنن ابوداود -2
 .25209ش  6/150مسند امام احمد  -3



   

 

449 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

اند و در اغلب شهرهاي اسالمي  هاي او را ترجيح داده آراء و نظريه فقها نيز بيشتر
 هايي از آن فتواها: شود؛ اينك نمونه مي  و بدان فتوي داده  قابل اعتماد قرار گرفته

بايد گيسـوهايش را بـاز    ،داد كه زن هنگام غسل فتوا مي محضرت ابن عمر -1
از ابـن عمـر تعجـب     :ودفرمـ  ،اين را شنيد لحضرت عايشهوقتي كند و بشويد. 

چـرا بـه زنهـا    دهد تا گيسوهايشان را باز كنند، ايشـان   زنان دستور مي  به  كنم كه مي
خـودم را   صنگفته است كه گيسوهاي خود را كوتاه كنند؟! من جلوي رسول اكرم

796Fباشم  كردهموهايم را باز   كه بدون اينشستم  مي

1. 
باشـد، امـا    مي  ايض حج و عمرهتراشيدن و يا كوتاه كردن سر از واجب و فر -2

  بـود كـه    فتـوي داده  مدارند چقدر از موي سرشان را بتراشند؟ ابن زبير  زنان وظيفه
از آن اطـالع يافـت،     ي چهار انگشت از سرشان را بايد بتراشند. وقتي عايشـه  اندازه

 ي يـك  گويد: بايـد زنـان انـدازه    مي  كنيد كه آيا شما از ابن عمر تعجب نمي«فرمود: 
 .797F2»كافي است، چند مويي را بكند؟  چهارم از موي سرشان را بتراشند در حالي كه

باشد، و اگر سرپايي نداشت، بايد قسـمت   از خف براي محرم حرام مي  استفاده -3
داد  براي زنان محرم فتوي مي مهايش را قطع نمايد و بعد بپوشد. ابن عمر باالي خف

  او گفت كـه   دختر ابوعبيد به  ببرند، سپس صفيههايشان را  بايد قسمت فوقاني خف  كه
  در حال احرام از خـف اسـتفاده    داد كه  زنان اجازه  به صگفت: پيامبر مي ل عايشه

798Fفتوي خود را كنار زد نمايند. ابن عمر

3. 
باشـد، بعضـي از اصـحاب چنـين      از مسك حـرام مـي    در حالت احرام استفاده -4

از ايـن    باشـد، وقتـي عايشـه    حال احرام ممنـوع مـي  بوي خوش در   بودند كه  فهميده
رفتـيم و   مي  مكه  به صهمراه رسول خدا  برداشت اصحاب اطالع يافت، فرمود: ما به

                                           
 .331باب حكم ضفائر المغتسلة ش  -كتاب الطهارة -صحيح مسلم  -1
 1823باب ما يلبس المحرم ش  -سنن ابوداود -2
 1831باب ما يلبس المحرم ش  -سنن ابوداود -3
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كرديم، پس وقتـي يكـي از مـا عـرق      هنگام احرام پيشاني خود را با مسك نوارپيچ مي
گفت  نميديد، چيزي  را مي آن  كه صريخت، پيامبر كرد، آن مسك بر صورتش مي مي

799Fنمود و از آن نهي نمي

1. 
. 800F2»نقاب ندارد  زن در حال احرام نيازي به«گفت:   كه  روايت شده ماز ابن عمر -5

زدند)، اما  خاطر جلوگيري از گرماي شديد، نقاب مي  زنان و عرب به  گفتني است كه(
 ل عمل آورند، عايشه  بتوانند از آن محافظت و مواظبت به  براي زنان سخت بود كه

بوديم، اسب سواراني نيز  صكنان در خدمت رسول خدا ما احرام  در حالي كه«گفت: 
گرفتند، نقاب را بـر روي   كردند، پس وقتي در مقابل ما قرار مي همراه ما حركت مي  به

ايـن    . زنان در قرن اول بـه 801F3»زديم را كنار مي شدند، آن گذاشتيم و وقتي رد مي خود مي
بـا اسـماء دختـر ابـوبكر     «گويـد:   دختر منذر مـي   ردند. فاطمهك عمل مي  فتواي عايشه

 .802F4»بستيم در حال احرام بوديم و صورت خود را با نقاب مي لصديق
گفـت: مـردي بلنـد و شـد و گفـت: اي        كـه   روايت شده مبن عمر  از عبداهللا -6

ال «فرمـود:   صدر حال احرام بپوشـيم؟ پيـامبر    رسول خدا! فرمان شما بر چيست كه

لْ  ،يَ انُ رَ فَ عْ سُ أَوِ الزَّ رْ وَ هُ الْ سَّ ا مَ بً ال ثَوْ ، وَ نُسَ ْ ال الْربُ ، وَ يلَ اوِ َ ال الرسَّ ، وَ ةَ مَ امَ عِ ال الْ ، وَ يصَ مِ قَ  بَسُ الْ

 ِ بَـنيْ عْ ْتَ الْكَ ا حتَ ونَ تَّى يَكُ امَ حَ هُ طَعْ يَقْ لْ ، وَ ِ نيْ ُفَّ بَسِ اخلْ يَلْ لْ ِ فَ لَنيْ ِدِ النَّعْ ْ جيَ إِنْ ملَ ن، پيـراه نبايـد  « 803F٥»فَ
 .پوشـد باشد، بلباسي كه به عطر يا زعفران آغشته شده همچنين  عمامه، شلوار، عبا و

». ، قطـع كنـد  آنها را از زير اسـتخوان قـوزك پـا    پوشد وباگر كفشي نيافت، موزه  و
  اين روايت استدالل نمودند و گفتند: پوشيدن لباس رنگ شـده   به بعضي اصحاب

                                           
 1830باب ما يلبس المحرم ش  -سنن ابوداود -1
 1825/1826باب ما يلبس المحرم ش  -سنن ابوداود -2
 .1833باب في المحرمة تغطي وجهها ش  -سنن ابوداود -3
 .726ش   باب تخمير المحرم وجهه -موطأ امام مالك -4
 .1838و  1542باب ما ال يلبس المحرم من الثياب ش  -صحيح بخاري -5
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حـديث مشـخص     د، امـا بـا تـوجهي عميـق بـه     باش زعفران براي زنان ممنوع مي  به
ال ؤس  زنان؛ زيرا حديث در پاسخ به  باشد نه مردان مي  خطاب روايت به  گردد كه مي

در حـال   ل عايشـه  بينيم كه همين خاطر مي  صادر شد. به صمردي از آنحضرت
ا اگر زني خود ر  ديد كه ايشان اشكالي نمي  پوشيد، بلكه را مي  احرام لباس رنگ شده

پوشـيد و يـا از خـف     رنـگ را مـي   و سـرخ   آراست و يا لباس سياه با زيور آالت مي
804Fنمود مي  استفاده

1. 
انـد،   با هم اختالف نظر يافتـه   علما در خصوص زكات زيورآالت طال و نقره -7

وجـوب آن رأي    و تابعين بـه   و جماعتي ديگر از علماء صحابه بن مسعود  عبداهللا
است، اما ابـن عمـر، انـس بـن       في نيز همين را انتخاب نمودهمذهب حن  اند كه داده

انـد و مالـك، شـافعي و     عدم وجوب زكات آن رأي داده  به  مالك و جابر بن عبداهللا
  انـد، و بـراي همگـان واضـح و روشـن اسـت كـه        احمد نيز همين رأي را برگزيده

ين موضوع قابل در ا ل زيورآالت اغلب با زنان ارتباط دارد، لذا رأي و نظر عايشه
باشد، اما نص صريح و يا عملي در خصـوص ايـن موضـوع از او صـادر      اعتماد مي

  كـه   است، ولي از يـك طـرف امـام مالـك در موطـأ از قاسـم روايـت كـرده          نشده
زيـورآالتي    بود و آنان  گرفته  سرپرست دختران يتيم برادرش را بر عهده ل عايشه

805Fكرد. الت را پرداخت نميزكات آن زيور آ  داشتند، اما عايشه

2 
بـن شـداد بـن هـاد روايـت        و از طرف ديگر امام ابوداود و دارقطني از عبـداهللا 

بـر   صرفتيم، گفت: پيامبر صهمسر پيامبر  خدمت عايشه  گويد: به مي  اند كه كرده
! اينهـا چيسـت؟    من وارد شد و در دستانم النگوهاي طال را ديد، گفـت: اي عائشـه  

ام تا بدان خود را براي شما مزين گردانم. فرمود: آيا زكـات   كرده گفتم: آن را درست

                                           
 كتاب الحج. –الباب  ترجمة -صحيح بخاري -1
باب ما  -، سنن ترمذي586من الحلي و التبر و العنبر ش   باب ما ال زكاة فيه -موطأ امام مالك -2

 .636جاء في زكاة الحلي ش 



 

 

452 

ما� � 
ؤ

نان �
 ،

عايشه
 

 ل

را  خدا بخواهـد. گفـت: اگـر زكـات آن      كه ، مگر اين كنيد؟ گفتم: نه را پرداخت مي آن
806Fآتش دوزخ كافي است  پرداخت نكنيد همين براي دخول شما به

  . و محال است كه1
همـين    باشد، بـه   ات سرباز زدهبعد از شنيدن آن هشدار شديد از پرداخت زك  عايشه

از   اسـتفاده : « گفتـه   كـه   روايـت كـرده    خاطر امام دارقطني در سنن خـود از عايشـه  
. اين 807F2»زكات آن پرداخت بشود  اين شرط كه  زيورآالت اشكالي ندارد، اما مشروط به

از   كه است، اما اين  وجوب زكات در زيورآالت اعتقاد داشته  او به  بيانگر آن است كه
  ، ممكـن اسـت بـه    از زيورآالت دختران يتيم برادرش زكات نداده  كه  او روايت شده

و   بسياري از صـحابه   كه باشد، همچنان  پرداخت زكات از مال كودكان اعتقاد نداشته
 اند. را ابراز داشته  تابعين نيز همين نظريه

  از اموال يتيماني كه  شهعاي  مبني بر آنكه  در موطأ امام مالك روايت شده  اما آنچه
سـازد، در پاسـخ    ي فوق اشكال وارد مي داد، بر نظريه تحت نظر او بودند، زكات مي

را از  آن  ، بلكـه  وجوب زكات در زيورآالت يتـيم اعتقـاد نداشـته     او به  بايد گفت كه
 اند و كسي تبديل نشده  التجاره مال  است، زيرا زيورآالت كودكان به  مستحبات دانسته

  كـه  تا با تجارت و خريد و فروش افزايش يابد، همچنـان   نبرده  ميدان معامله  را به آن
قيمت زيور آالت آنـان    ديد كه مناسب نمي ل دختران نيز بدان نياز داشتند، عايشه

تحت مراقبت او بودند، آن   را با پرداخت زكات كاهش بدهد، و اما اموال يتيماني كه
كردند، لذا پرداخـت زكـات    هر روز افزايش پيدا مي  بود كه  ادهتاجراني د  اموال را به

 ديد. را مناسب مي آن
اولياي مقتول بدهد، بايد تمامي اولياي دم را يكي   را به  اگر قاتل خواست ديه -8

ي  گويـد: بـر قاتـل واجـب اسـت همـه       مي ل پس از ديگري راضي نمايد، عايشه

                                           
 2/105باب زكاة الحلي  -، سنن دارقطني1565باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي ش  -سنن ابوداود -1

 .7339ش  4/139بيهقي -و السنن الكبري
 باب ما ادي زكاة الحلي. 5ش  2/107نن دارقطني س -2
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808Fاند اگر زن هم باشنداولياي دم را يكي پس از ديگري راضي گرد

. يعني اگر يكي از 1
اولياي دم زن باشد، بايد او نيـز راضـي گـردد و آن حكـم تنهـا مخصـوص مـردان        

 باشد، زيرا ميراث مخصوص مردان نيست. نمي
و بر خالف عـادت عـرب جـاهلي و بسـياري از       اسالم زنان را بزرگ داشته -9
آنهـا، از    بودند، با دادن ميراث بـه   او را از حقوق ابتدايي محروم داشته  هايي كه ملت

تـرين قضـاياي    است، در اسالم، قرآن خود بزرگ  عمل آورده  حقوقشان محافظت به
قضايايي يافـت    ، اما در اين زمينه ميراث را با توضيحات كامل، بيان داشته  مربوط به

مـت  تـالش و زح   براي استنباط احكام شرعي آنان از قرآن و سنت، بـه   شوند كه مي
در اين ميدان نقشي مهم و اساسي را ايفا نمـود و در   ل بسياري نياز دارند؛ عايشه

 عمل نياورد.  راستاي اثبات حقوق زن مسلمان از هيچ تالشي كوتاهي به
مـوارد تقسـيم ايـن مـورد       باشد: و از جمله موارد تقسيم اين مورد مي  و از جمله

بنـا   ،بمانـد  شدختر دخترو يك  پسر پسراگر بعد از كسي دو دختر و يك باشد:  مي
  مانـده  بـاقي  ،سهميه دو فرزند اوسـت  ،يك سوم مال متروكه ل ي عايشه نظريه  به

حصـه بـاقي فقـط     گفت: مي عبداهللا بن مسعوداما  .باشد دو تا نوه او مي ي سهميه
 .809F2درس ي دختر هيچ چيز نمي به نوه وپسر است  ي سهميه نوه

مسـايلي دقيـق از     آمدنـد و راجـع بـه    مـي  صخدمت رسول خـدا   زنان به -10
آمـد و   نظر مـي   توضيح آن براي زنان بسيار سخت به  پرسيدند كه مي صآنحضرت

را بـا تمـام جزئيـات شـرح دهـد و ايـن         مسـأله   كـه  كرد از ايـن  شرم مي صپيامبر
اي  گوشـه   نمـود و زن را بـه   او كمـك مـي    در بيـان مسـايل بـه     بود كـه  ل عايشه

810Fداد او ياد مي  را به  سألهكشاند و م مي

دراز بـودن دامـن     بـه   . عرب عادت داشتند كه3

                                           
 4788كتاب القسامة ش  -و سنن نسائي 4538باب عفو النساء ش  -كتاب الديات -سنن ابوداود -1
 .2893كتاب الفرائض ش  -سنن دارمي -2
فرمود:  ص. آنحضرتغسل حيض سؤال كرد ةدربار صزني از رسول اهللا :گويد مي لعايشه -3

خود را پارچه با . زن گفت: چگونه »اي تميز و خوشبو خود را پاك كن پارچه ةيلنخست به وس«
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كشـاندند،   كردند و از روي تكبـر لباسشـان را بـر زمـين مـي      هايشان افتخار مي لباس
 از آن نهي نمود و فرمود: صپيامبر
ـةِ « يَامَ قِ مَ الْ وْ يْهِ يَ نْظُرِ اهللاَُّ إِلَ ْ يَ يَالءَ ملَ بَهُ خُ رَّ ثَوْ نْ جَ هركس، از روي تكبر، لباسش را بر « 811F١»مَ

پرسيد: پـس زنـان     عايشه». زمين بكشاند، خداوند، روز قيامت به او نگاه نخواهد كرد
  كنـد. عايشـه   را فروهشت مـي  فرمود: يك وجب آن صدامنشان را چكار كنند؟ پيامبر

تواننـد نـيم متـر     فرمود: پس مي صگردد؟ پيامبر گفت: با اين حال پاهايشان ظاهر مي
812Fرا ندارند را فروهشت كنند و حق بيشتر از آن آن

2. 
نبـي  شـود؛    گرفتـه   هنگام نكاح از دختران اجازه  دستور اسالم بر آن است كه -11

 فرمود: صاكرم

حُ « نْكَ ال تُ ، وَ رَ تَأْمَ تَّى تُسْ مُ حَ حُ األَيِّ نْكَ نَ  ال تُ تَأْذَ تَّى تُسْ رُ حَ بِكْ زن بيوه بدون مشورت « »الْ

 اما دختران دوشـيزه بـا  ؛ »شوند اش، به نكاح داده نمي باكره بدون اجازه با او، و دختر
ند، نمايزبان خود اظهار رضايت  با توانند نمي شرم و حياي طبيعي و فطري  به  توجه

                                                                                                      
 صگفت: چگونه؟ آنحضرتزن ». خود را پاك كن«فرمود: بار ديگر  ص كنم؟ رسول اهللاپاك 

را درك  صمنظور رسول اهللاكه من (فرمايد:  ميل. عايشه»كنخود را پاك سبحان اهللا! «فرمود: 
 اي هفهماندم و توضيح دادم كه چگونه با پارچ اوه ا بسوي خود كشيدم و بآن زن ر )، بالفاصلهمكرد
 جاي خون را پاك كند. ،تميز

 -و سنن نسائي 7357و كتاب االعتصام بالكتاب و السنة ش  315كتاب الحيض ش  -(صحيح بخاري
 ).427كتاب الغسل و التيمم ش 

 -و صحيح مسلم 5784و  5783و كتاب اللباس ش  3665كتاب المناقب ش  -صحيح بخاري -1
 .2085باب تحريم جر الثوب خيالء ش 

 -، سنن دارمي1/350، موارد الظمآن 1731باب ما جاء في جر ذيول النساء ش  -سنن ترمذي -2
نسائي  -، السنن الكبري4117باب في قدر الذيل ش  -، سنن ابو داود2644باب ذيول النساء ش 

و مسند  3580باب ذيل المرأة لكم يكون ش  - ماجه، سنن ابن 9739و  9738، 9737ش  5/494
 .26554ش  6/293و  24962ش  6/123احمد
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دوشـيزه از خجالـت    !جويـا شـد كـه يـا رسـول اهللا      ل حضرت عايشـه  ،بنابراين
 فرمود: .تواند چيزي بگويد نمي
ا« تُهَ مْ ا صَ اهَ ضَ  ».سكوتش، دليل رضايت است« .813F١»رِ

نكـاح    دخترانش را بـدون رضـايت بـه     برخي از اوليا عادت بر آن دارند كه -12
در گويـد:   مـي  ل دهد، عايشه رخ مي صدر عصر پيامبر  آورند، همين قضيه درمي

به عقـد كسـي    ،يك صحابي دخترش را بدون اينكه از او بپرسد صزمان نبي اكرم
پـدرش را   صرسـول اكـرم   !از بارگاه نبـوي كمـك خواسـت   دختر  بود،  هدر آورد

يـا رسـول اهللا    :از او خواست كه نكاح را فسخ كند. دختر عرض كرد و احضار كرد
هدف من فقـط ايـن بـود كـه حـق ذاتـي        ، زيراكنم من االن اين ازدواج را قبول مي

ند آنان را پدرانشان حق ندار  زنان ياداور نمايم كه  و به خواهران ما توضيح داده شود
 814F2.نكاح كسي درآورند  زور به  به

اجمـاع علمـا بـر او      اگر كسي همسرش را يك و يا دو طالق بدهد، بنا بـه  -13
  مخارج او را پرداخت كنـد و مسـكني را بـرايش تهيـه      تا پايان عده  واجب است كه

ي  طالق بدهد، علمـا در وجـوب پرداخـت مخـارج و تهيـه       نمايد، اما اگر او را سه
  ايـن آيـه    انـد و بـه   عدم وجوب آن رأي داده  اند، بعضي به كن اختالف نظر يافتهمس

 فرمايد:  خداوند متعال مي  اند كه استدالل نموده

                             

                            

                           

                                           
، صحيح مسلم، كتاب النكاح 6941و كتاب االكراه ش 5137صحيح بخاري، كتاب النكاح ش -1

 .3266و نسائي، كتاب النكاح ش 1420ش
ش  3/284الكبري  و در السنن 3269باب البكر يزوجها ابوها و هي كارهة ش -سنن نسائي -2

 .25087ش  6/136و مسند احمد  1874ش   ، سنن ابن ماجه5390
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 ل    :آنان را در  ،قتي كه خواستيد زنان را طالق دهيدو !اي پيغمبر« )1(طالق

اي كه شوهرش در  يعني آغاز پاك شدن زن از عادت ماهيانه(وقت فرا رسيدن عده 
و دقيقاً (و حساب عده را نگاه داريد  ،طالق دهيد )آن با او نزديكي نكرده باشد

تا نژادها  ،مالحظه كنيد كه زن سه بار ايام پاكي خود از حيض را به پايان رساند
و از خدا كه پروردگار شما است بترسيد و پرهيزگاري كنيد  ،)آميزه يكديگر نشود

زنان  .)به ويژه در طالق و نگهداري زمان عده ،و اوامر و نواهي او را به كار بنديد(
تا پايان (و زنان هم  ،هايشان بيرون نكنيد از خانه )در مدت عده ،بعد از طالق(را 

مگر اين كه زنان كار زشت و پلشت  .بيرون نروند )زل شوهرانشاناز منا ،عده
همچون زنا و فحاشي و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهران يا اهل (آشكاري 

 .)باعث مشكالت بيشتر گردد ،كه ادامه حضور ايشان در منازل(انجام دهند  )خانواده
رات الهي پا فراتر نهد و و هركس از قوانين و مقرّ ،اينها قوانين و مقرّرات الهي است

چرا كه خود را در معرض خشم خدا قرار (  .كند به خويشتن ستم مي ،تجاوز كند
چه بسا خداوند بعد از اين  ،داني تو نمي .)زند دهد و به سعادت خويش لطمه مي مي

ساز پشيماني شوهر و  و ماندن زن در خانه زمينه(اي پيش آورد  وضع تازه ،حادثه
و ابرهاي تيره و تار كينه و كدورت از آسمان  ،ان به يكديگر گرددهمسر و رجوع آن

و فرزندان از  ،ها را لبريز كند و مهر و محبت فضاي سينه ،زندگي ايشان به دور رود
 ».)بهره نمانند دامن عطوفت مادري بي

  در حين گذرانـدن عـده    اي كه بيرون نكردن زن مطلقه  يعني حكمت از فرمان به
بعد از خاموش گشتن   كه منزلي ديگر، عبارت است از اين  شوهرش به است از منزل
طالق داد، ديگـر    را سه ميان آنان صلح و آشتي برپا گردد، اما وقتي آن  بغض و كينه،

همـين خـاطر سـكونت او در      است، به  جاي اميدي براي صلح و آشتي باقي نمانده
طالق   متعلق به  مسأله  ر شديم كهاين ام  باشد، پس متوجه منزل شوهر بدون معني مي

طالق بائن است؛ اما اين استدالل جاي تأمل است، زيرا سكونت در منـزل    رجعي نه
اميد برپايي صلح ميان آنان و دادن فرصتي كافي بـراي    به  ي عده شوهر تا پايان دوره



   

 

457 

 � ؤما� 
ان

�ن
 ،

شه
عاي

 
 ل

ي صفا و صـميميت ميـان آن دو، بعـد از آرام گشـتن اعصابشـان و آگـاهي از        اعاده
و خصـومت دسـت     يامدهاي بد و زشت طالق بر زندگاني آنان، تا شايد از منازعهپ

تنهـايي علـت و سـبب      برگردد، اين به  فضاي خانواده  بردارند و محبت و آرامش به
هايي ديگـر نيـز وجـود دارد، از     حكمت و مصلحت  باشد، بلكه نمي  كلي براي مسأله

توانـد ازدواج نمايـد مگـر     نمـي   نين كهانتظار زن براي تبري رحم از وجود ج  جمله
رحمش از وجود جنين خالي   باشد و اطمينان بيابد كه  پايان رسانده  را به  عده  كه اين

سـازي مخـارج و    خاطر مرد است، بنابراين، فراهم  است، و بدون شك اين انتظار به
بـراي   را  عايشـه   باشد؛ اين همان چيزي است كه مسكن زن نيز از وظايف شوهر مي

عنوان دليلـي    داستان خود را به  دختر قيس برانگيخت كه  مخالفت با استدالل فاطمه
مناسـب    فاطمـه بـراي  كرد، فرمـود:   ي شوهر ذكر مي براي جايز بودن انتقال از خانه

815Fكند را بيان مي خودنيست كه اين واقعه 

در  صبدون شك رسـول اكـرم  ، و گفت: 1
اما بسـبب ايـن بـود كـه      انتقال يابد. شاز خانه شوهر  كهاو اجازه داد   به  هدوران عد

در عهـد    همـين واقعـه    و هنگامي كـه  خانه شوهر او در جايي ناامن و ترسناك بود.
ي  خانـه   از خدا بترس و او را بـه  مروان چنين نوشت:  مروان بن حكم واقع گرديد به

816Fخود بازگردان

2. 
  شب انتظار بكشد و از خانه  دهكند بايد چهارماه و  شوهرش فوت مي  زني كه -14

اگر هنگام فوت شوهرش با او   چنين استنباط كردند كه  بيرون نرود، علما از اين مسأله
ماند، اما اگر با شوهرش نبود، جـايي   شوهرش فوت كرد، در آنجا مي  باشد، هركجا كه

  است كه رسانند و در آن حال براي او حرام او مي  خبر مرگ شوهرش را به  ماند كه مي
اند  احاديثي استدالل نموده  اينها براي اين استنباط خود به  سفر برود، گفتني است كه  به

                                           
 - ، سنن ابن ماجه2292كتاب الطالق ش  -، سنن ابوداود5326كتاب الطالق ش  -صحيح بخاري -1

 .1481كتاب الطالق ش  -و صحيح مسلم 2032كتاب الطالق 
 5322كتاب الطالق ش  -صحيح بخاري -2
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و شـهر خـود     از خانه  نمايد كه جلوگيري مي  شوهرش مرده  از بيرون رفتن زني كه  كه
دختـر مالـك و خـواهر ابوسـعيد       ي آن احاديث: حديث فريعه بيرون برود، و از جمله

،  راه  بودنـد، در ميانـه    فـرار كـرده    هايش رفت كـه  دنبال برده  مسرم بهخدري گفت: ه
هـاي خويشـانم    اي دور از خانه من در خانه  قتل رساندند و در حالي كه  ها او را به برده

آمدم و گفتم: اي رسول خـدا! در   صخدمت پيامبر  بودم، خبر مرگ او را دريافتم، به
مسكني را دارا   مخارج و نه  هاي خويشانم هستم و نه اي دور از خانه در خانه  حالي كه

ي برادرم و ساير خويشانم بـروم،   خانه  باشم، خبر مرگ شوهرم را دريافتم، و اگر به مي
آنجـا منتقـل شـويد.      توانيد بـه  فرمود: مي صدارند. پيامبر من روا مي  هايي را به كمك

خواسـت و گفـت: تـا پايـان     بيرون رفـتم، مـرا     طرف مسجد و يا حجره  پس وقتي به
  ايـد. فريعـه   در آن خبـر مـرگ شـوهرت را دريافتـه      اي بمان كـه  ، در خانه دوران عده

817Fشب در آنجا ماندم  گويد: پس چهار ماه و ده مي

1. 
اسـتدالل    حديث فوق و امثـال آن بـراي ممنوعيـت بيـرون رفـتن از خانـه        آنان به

اگر در بيرون از آن بـود و همچنـين عـدم      هخان  نمايند، اما بايد عدم جواز انتقال به مي
 كردند. شهر اگر بيرون از آن باشد، را اثبات مي  بازگشت به

اسـتدالل فـوق قناعـت      بـه   بينـيم كـه   را مي ل منين عايشهؤالم همين خاطر ام  به
  كشـته   بـن عبـداهللا    شوهرش طلحـه   كه  كلثوم را در دوران عده كند و خواهرش ام نمي
818Fبيرون برد  طرف مكه  بود، به  شده

كـرد،   ايوب اين داستان را تعريف مي  . و هنگامي كه2
819Fشهر خود منتقل كرد  كلثوم را به ام ل گفت: عايشه

3. 

                                           
باب سكن المتوفي عنها زوجها  -بيهقي -، السنن الكبر2833ش  2/226حاكم  -المستدرك -1

 .4/155ابن ابي شيبة  -و المصنف 5722ش  3/393نسائي  -، السنن الكبري15274ش 434//7
ابن  -، التمهيد3/81طحاوي  -، شرح معاني اآلثار12054ش  7/29عبدالرزاق  -المصنف -2

 .8/462ابن سعد  -و الطبقات الكبري 2/32عبدالبر
 .8/462ابن سعد -الطبقات الكبري -3
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حـديث فـوق     پاسخي بسيار صحيح به ل اين عمل عايشه  واقعيت اين است كه
ر اگـ   باشد، زيرا اگر در پرتـو وقـايع تـاريخي در آن بيانديشـيم، خـواهيم ديـد كـه        مي

  هاي زيادي مواجه داد، زنان با مشكالت و سختي را توضيح نمي  آن مسأله ل عايشه
 گشتند. مي

منفـورترين   براي همگان واضح اسـت، طـالق از منظـر خداونـد      كه چنان  -15
باشد، لذا الزم  ي انسان در زندگي خانوادگي مي حل و چاره ي مباح و آخرين راه مسأله

آخرين حد ممكـن رسـاند،     را به كاهش داد و چارچوب آنرا  نسبت وقوع آن  است كه
و اگر كسي همسرش را ميان ماندن و جدايي آزاد كرد، و زن هم شوهرش را انتخـاب  

اند: يك طـالق او   گفته  شود؟ بعضي از علماء صحابه آنان مي  حكمي متوجه  نمود، چه
را رد نمود و  شدت آن  از آن فتوي اطالع يافت، به ل گردد، اما وقتي عايشه واقع مي

ما داد و ما نيـز او را برگزيـديم،     ، چنين اختياري را بهصرسول خدا  كه گفت: آيا اين
820Fاست  طالقي صورت گرفته

 ؟.1
باشـد،   اخالقي نمـي   گونه وقوع طالق دربرگيرندي هيچ  باور داشتن به  كه همچنان

  زن را بـه   كند كه وارد مي  وجود محبت، اخالص و وفايي ضربه  زيرا چنين عملي به
ي قـوارير   اسـت و همچنـين باعـث شكسـتن روحيـه       انتخاب شوهرش وادار نموده

همين خـاطر    باشد، به مي  بدي است و ننگي عار بر جامعه  گردد و پاسخ نيكي به مي
اند و بدان فتوي  را برگزيده ل ي عايشه جمهور فقها و محدثين، نظريه  بينيم كه مي

 اند. داده
مورد تهديد واقـع     طالق زنش مجبور گردد و به قتل و شكنجه  سي بهاگر ك -16

  گويد: طالقي كه مي  گيرد، عايشه چنين طالقي صورت نمي ل نظر عايشه  گردد، به

                                           
 .5262كتاب الطالق ش  -و صحيح بخاري 1179كتاب الطالق و اللعان ش  -سنن ترمذي -1
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821Fشود. نمي  ، طالق خوانده در تنگنا صورت گرفته

سـاير فقهـا و     غير از امام ابوحنيفه 1
و اگر در دين حنيف اسالمي چنـين   اند؛ رأي داده ل همان قول عايشه  محدثين به

توانستند  داشت، زنان پاكدامن و صاحب عزت و شرف هرگز نمي حكمي وجود نمي
 خود را از دست پادشاهان و امرايي ستمگر و متكبر نجات بدهند.

كـرد،   بر گردن زنـان سـنگيني مـي     يكي از عادات و تقاليد زشت جاهلي كه -17
همچنين عدم تعيين مدت رجعت بعـد از طـالق   ي عدم تعيين تعداد طالق و  مسأله

دادند و هرگـاه   دوست داشتند، زنانشان را طالق مي  هراندازه  بود، مردهايي بودند كه
زن در دوران گذرانـدن    آوردند، در حـالي كـه   نكاح خود درمي  خواستند او را به مي

زنش گفت:   ردي بهم  كه است، تا اين  بود و صد بار يا بيشتر او را طالق داده مي  عده
شما را   دهم تا بتوانيد از من جدا شويد و نه شما را طالق كامل مي  خدا سوگند نه  به
شـما را    كـه  ؟ گفـت: يعنـي ايـن    گردانم، زن گفت: اين يعني چه نكاح خود بازمي  به

گـردانم. آن زن   نكاح خود بـازمي   شما را به  دهم و هربار قبل از پايان عده، طالق مي
 صمطرح نمود، پيامبر صرا با پيامبر  مسأله  شكايت كرد. عايشه  دمت عايشهخ  به

 چنين قرآن نازل گشت:  كه ساكت ماند تا اين

                       ــره ــار « )229: (بق طــالق دو ب

يكي  ،بعد از دو مرتبه طالق .آن طالقي كه حق مراجعت در آن محفوظ است(است 
 )او(يا رهاكردن  )و عادالنه(به گونه شايسته  )زن(نگاهداري  ):از دو كار را بايد كرد

 ».با نيكي

                                           
، السنن 2803و  2802ش  2/216، مستدرك حاكم 2046كتاب الطالق ش - سنن ابن ماجه -1

 .4/36و سنن دارقطني  14874ش  7/357بيهقي  -الكبري
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  طالق نداده  بودند و آنان هم كه  طالق داده  كه گفت: از آن پس مردم، آنان  عايشه
822Fبودند، طالق را از سرگرفتند

1. 
  بيشتر زنان با عذر شرعي مواجه  شود كه ع ميمراسم حج از ابتداي ماه شرو -18

  هستند، اگر تا پايان عذر شرعي از انجام مناسك حج منع شوند، ميادين حج و عمره
شوند در انتظار قطع خـون و   شود و هزاران زن مجبور مي ميدان قيامت تبديل مي  به

تبع آنان،   هند و بهناقصي انجام د  مناسك را به  كه طهارت بنشينند و يا اين  رسيدن به
همراه آنان باقي بمانند، و هر كدام از   گردند كه خويشان و همراهانشان نيز مجبور مي

را  تواننـد آن  نمـي   باشد كه هايي براي زنان مي اين دو مورد حاوي مشكالت و سختي
  و خود اين مشكل را برطرف نموده  را گشاده  اين گره ل تحمل نمايند، اما عايشه

گويـد:   او مي  به صپرسد، پيامبر مي صآن موضوع را از پيامبر  كه اين  ظر بهاست، ن
توانيد تمامي اعمال حج را انجام دهيد، ولي طواف  ! غير از طواف بيت مي اي عائشه

823Fاندازيد تأخير مي  بيت را تا پايان عذر شرعي به

. و اگـر قبـل از روز عيـد بـا عـذر      2
همـين خـاطر     گـردد، بـه   براي او ملغي ميگشت، حكم طواف الوداع   شرعي مواجه

شـدن بـا عـذر      از مواجه  به  رفت كه حج مي  همراه زناني به  منين عايشهالمؤ هرگاه ام
كرد، پـس اگـر    مي  روانه  طواف االفاضه  شرعي خوف داشتند، در روز عيد آنان را به

824Fگشتند كردند و بازمي رسيدند، درنگ نمي عذر شرعي مي  بعد از آن به

3. 
مخالفـت   ل بـا عايشـه    در اين مسـأله  زيد، ابن عمر و عمر  گفتني است كه

تغيير رأي دادند، ولي   رأي عايشه  به مزيد و ابن عمر  كه  اثبات رسيده  كردند، اما به

                                           
و موطأ امام  3106ش  2/307، مستدرك حاكم1192الطالق و اللعان ش  كتاب -سنن ترمذي -1

 .15337ش  7/444بيهقي  -و السنن الكبري 1222ش  2/588مالك
كتاب  -، صحيح مسلم1786، 1650، 1638، 1556هاي  شماره  كتاب الحج به -صحيح بخاري -2

 .1846المناسك ش  كتاب -و سنن دارمي 941كتاب الحج ش  -امام مالك  ، موطأ1211الحج ش
 .944كتاب الحج ش  -موطأ امام مالك -3
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خـاطر وجـود     زنـي را بـه    بر رأي و نظر خود باقي ماند، تا آنجا كه حضرت عمر
825Fداشت  نگه  عذر شرعي در مكه

1. 
بـراي آنـان     رسيد، گفت: اگر طواف االفاضـه  ل اطالع عايشه  ن خبر بهوقتي آ

اي تبعيـت شـود، بـيش از شـش هـزار زن       كافي نباشد و بايد از چنين رأي و نظريه
826Fانـد  را انجام داده  ي آنان طواف االفاضه همه  ماند كه در مني باقي مي  حائضه

. بـداون  2
ست و بيشـتر شايسـتگي مقبوليـت را    تر ا حق نزديك  به  ي عايشه شك رأي و نظريه

در ايـن مسـائل همچـون مرجعـي      ل اگر عايشه  ال ما اين است كهؤدارد. حال س
 آورد؟. دست مي  كسي در اين مسايل موفقيت را به  گرفت، چه قرار نمي

 و فضيلت او در جهان زنان  جايگاه عايشه
ي  منين عايشهؤلما ، ام ي يگانه ي تكميل نمودن زندگاني نابغه اينك در آستانه

هايي از زندگاني و رويدادهاي  نشانه  هستيم، در طول اين صفحات به ل صديقه
طور كلي و جزئي اطالع يافتيم، و بدون شك هركدام از ما از   مقدس ايشان به

از مقام و امتيازات عالي و   احوال و اوضاع صدها زن بزرگ در دنيا آگاهي دارد كه
، شرح حال زناني  هاي تاريخ و سيره كتاب  كه شند، همچنانبا اي برخوردار مي برجسته

اند و  ويژگيهاي خود شهرت يافته  در سطح جهاني به  اند كه را براي ما ترسيم نموده
توانيم اينها  است، اما آيا مي  هاي علمي و فرهنگي پخش شده شهرت آنان در انجمن

 مقايس سازيم؟ ل  را با عايشه صديقه
بيشتر آنـان    مسلمانان ليست زنان مشهوري را در دست داريم كه ما اكنون از غير

بدهند، و همـين    اند از روي تصادفي عملي فافوق مستواي طبيعتشان را ارائه توانسته
يابيم  زني را مي  عنوان نمونه  دست آورند؛ به  شهرتي عظيم را به  كه  عمل باعث شده

خـود    دل مخاطبـان را بـه    بدهد، طوري كـه   اي بليغ و رسا را ارائه خطبه  توانسته  كه

                                           
 .2/502شرح الزرقاني علي الوطأ   -1
 باب إفاضة الحائض. -شرح الزرقاني علي الوطأ -2
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ي  و در زمينـه   جـوش درآورده  جنـب   و تاروپودهـاي افكارشـان را بـه     جذب نموده
  بـه   توانسـته   كـه  و يـا ايـن    اي را در كالبـد آنـان دميـده    شورش و مقاومت روح تازه

  كه ينسازد و يا ا  هاي دشمنان را با شكست مواجه دسيسه  هايي ويژه ي تاكتيك وسيله
دشمن را شكست بدهد، اينهـا وسـايل     و با موفقيت توانسته  پيروزي را كسب كرده

اسـت و نـام او را در تـاريخ      او را در ميان مردم مشهور ساخته  اند كه مستقيمي بوده
 است.  نامش جاودانگي بخشيده  به  و براي هميشه  ثبت كرده

  صـادف و بـراي مـدتي كوتـاه    از روي ت  ايـن اعمـالي را كـه     آيا معقول است كه
 است؟  و مستمر بوده  پيوسته  سازيم كه  با اعمال و مفاخري مقايسه  صورت گرفته

ي  ي زيبايي و در اوج قله ملكه  هايي از زنان زيبايي را در دست داريم كه ما نمونه
عرش پادشـاهي دسـت     اند و به اند، با تاج پادشاهي تاجدار شده و جمال بوده  شكوه

ميراث تـاريخي    آميز را به است؟ اگر نگاهي دقت  بوده  اند، اما سرانجام اينها چه هيافت
اسـت، و تـاريخ     سرنوشت آنها شكسـت و نـدامت بـوده     بينيم كه خود بيافكنيم، مي

 باشد. كشورهاي مصر، ايران و روم بهترين دليل براي اين سخن ما مي
، پيـروز و   حيـاتي نمونـه    كـه  ل ي زندگاني اينها با زندگاني عايشـه  آيا مقايسه

ادبـي و عملـي بسـيار زشـت      ادبي نيست؟ آري بي مقدسي را پشت سر گذاشت، بي
 باشد. مي

*   *   * 

ي دين، شريعت، اخالق، بزرگـي و   با صرف نظر از آن جوانب كلي، اگر از ناحيه
يـد  ) تأمل نماييم، خواهيم فهمل المؤمنين عايشه (ام  قداست در زندگاني اين نابغه

  ها با او برابري كند و به تواند در آن ويژگي هيچ زن مشهوري در جهان زنان نمي  كه
مقـام    به  شود كه در ميان زنان معاصر خود نيز كسي يافت نمي  او نزديك شود، بلكه

ي تاريخ بشري از تقديم نمودن  دفتر بايگاني شده  باشد، بايد گفت كه  او دست يافته
ي زنان ناتوان است، زيرا او بود  جامعه  به ل المؤمنين عايشه اماي غير از  هر نمونه

، با بهترين »تعليم«و » تبليغ«ي  انجام رساند و در زمينه  تمامي وظايف علمي را به  كه
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ي مواظبـت   اضـافه   قيام نمود و همچنين در امور سياست و مسايل اجتماعي به  شيوه
  ق ارزشـمند و رفتـار زيبـا، نقـش بـه     بر امورات ديني  و شرعي و محافظت بر اخال

 سزايي را ايفا نمود.
  تمامي صفات عالي در او برجسته  كه ل المؤمنين عايشه اين است شخصيت ام

  را براي ميليونهـا زن عرضـه    و كامل، الگويي زيبا  است و براي حياتي نمونه  گرديده
 قابـل خداونـد  در م  ، او با مفاخر ماندگار خود و عبـادات و خضـوعي كـه    داشته
آينـد، بهتـرين و    بعـد از خـود مـي     داشت، توانست براي تمامي كسـاني كـه    عرضه

،  هـايي زنـده   داشـتن نمونـه    را ترسيم نمايد، آري ايشان بـا عرضـه    سودمندترين راه
و زهد و شرح احكام ديني و   ، تعليمات تزكيه هايي عملي براي اخالق فاضله اسلوب

از تمامي جوانب ديني، علمي و اجتماعي   ، توانست كهطور مفصل  امورات شرعي به
 ي زنان منت بگذارد. بر تعداد عظيمي از جامعه

، هيچ زنـي  صجز همسران و دختران پيامبر  بنابراين، در تاريخ زنان مسلمان، به
او   مقام، شـرف و جايگـاه    باشد تا به  را كسب نموده شايستگي آن  شود كه يافت نمي
 .باشد  دست يافته

  دختر خويلـد و بـانو فاطمـه     المؤمنين خديجه ام  كه علما اجماع نظر دارند بر اين
تـرين زنـان    از بهترين و فاضـل  -عنهن اجمعين  اهللا رضي-  المؤمنين عايشه زهرا و ام
  انـد كـه   جمهور علما چنـين رأي داده   باشند، قابل ذكر است كه طور كل مي  جهان به

در مقـام    لالمـؤمنين خديجـه   باشد، ام نخست مي در مقام لي زهرا بانوفاطمه
بندي مستند  باشد، ام اين ترتيب سوم مي  در مرتبه  لالمؤمنين عايشه پس از او و ام

تنها اجتهاد علما و نظريـات    باشد، بلكه هيچ نص صريح و يا حديثي صحيح نمي  به
ذكـر    نابغـه   باشد و در احاديث صحيح مناقب و فضايل هر كدام از اين سـه  آنان مي

  همين خاطر بعضي علما هيچ يك از آنان را بر ديگري برتـري نـداده    است. به  شده
  كـه   و بيـان داشـته    با تمامي علما مخالفت ورزيـده   است، اما ابن حزم در اين مسأله

تـر   ي مردم اعم از زن و مرد بـزرگ  از همه صبعد از پيامبر لالمؤمنين عايشه ام
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الفصل «در كتاب   كه  دليل و براهيني استدالل نموده  ي خود بهاست و براي اين ادعا

 اند. طور مفصل بيان شده  به  »فضائل الصحابة«مبحث » في الملل و االهواء و النحل
و شـاگرد ارجمنـدش ابـن قـيم را       رأي شـيخ ابـن تيميـه     اما من در ايـن مسـأله  

ايـن    هم تفـاوت دارد. راجـع بـه   : فضايل آنها با  گفته  ابن تيميه  كه گزينم، چنان برمي
  ايشان هـم در برتـري دادن بـه     كه : مثل اين چنين آمده» الفتح«در   ي ابن تيميه نظريه

: اگـر مـراد از    اسـت. و ابـن القـيم گفتـه      يكي از آنها بر ديگري، توقف را برگزيـده 
باشـد،   مـي   است، اين امري غيرقابل مشاهده فضيلت، ثواب بيشتر در نزد خداوند

باشند و اگر مـراد فزونـي علـم باشـد،      تر از اعمال جوارح مي زيرا اعمال قلب فاضل
شود، شـكي نيسـت     است و اگر شرافت نسب در نظر گرفته ل بدون شك عايشه

او برسـد، امـا     تواند در اين مقام بـه  جز خواهرانش كسي نمي  باشد كه مي  فاطمه  كه
827Fبس  بت و گشتهثا  شرافت بانويي و سيادت تنها براي فاطمه

1. 
دسـت   ’جايگـاه و قداسـت بـانو مـريم      ما از طريـق اسـالم بـه     كه علي رغم اين

  عملي از اعمال او نـاتوان مانـده    هاي انجيل از امتياز بخشيدن به ايم، اما روايت يافته
همسر فرعون نيز در شـريعت اسـالم شايسـتگي فضـيلت و شـرف را        است و آسيه
از توضيح و اظهار علت شرافت، فضيلت و جايگاه او  است، اما تورات  كسب نموده
شرافت و فضيلت آنـان ايمـان     طور كلي به  همين خاطر ما به  است، به  ساكت مانده

مناقب و فضـايلي بـراي آنـان      داريم، اما زبان تاريخ و وقايع از تعبير نمودن هرگونه
  تـر و احكـامي   قتوانـد از زبـاني صـاد    كسـي مـي    هرحال چه  است، به  ساكت مانده

باشد:   داشته صي نبي اكرم تر از زبان وحي معصوم و صادق و تصديق شده عادالنه
 فرمود: صپيامبر  كه  روايت كرده ابوموسي اشعري

                                           
شرح االمام العالمة محمد بن عبدالباقي الزرقاني المالكي علي المواهب اللدنية للعالمة القسطالني   -1

3/226. 
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مُ بِنْـتُ « يَ رْ مَـ ، وَ نَ وْ عَـ أَةُ فِرْ رَ يَةُ امْـ اءِ إِالَّ آسِـ نَ النِّسَـ لْ مِ مُ كْ ْ يَ ملَ ثِريٌ وَ الِ كَ جَ نَ الرِّ لَ مِ مَ كَ

مْ  امِ عِ عَ ائرِ الطَّ ىلَ سَ يدِ عَ لِ الثَّرِ ضْ فَ اءِ كَ ىلَ النِّسَ ةَ عَ ائشَ لَ عَ إِنَّ فَضْ ، وَ انَ مردان زيادي بـه  « 828F١»رَ

اند اما از زنان، فقط آسيه همسر فرعون و مـريم دختـر عمـران بـه كمـال       كمال رسيده
ر آبگوشت، اند. و همانا برتري عايشه بر ساير زنان مانند برتري تريد (ناني كه د رسيده

 ».خرد شده باشد) بر ساير غذاها ست
 

 .»املطهرات  الكرام و ازواجه  االطهار و اصحابه  اللهم صل علی حممد و علی آله«

                                           
، كتاب االطعمة ش 3769، كتاب المناقب ش 3411حاديث االنبياء ش كتاب ا -صحيح بخاري -1

و  1834كتاب االطعمة ش  -، سنن ترمذي2431كتاب فضائل الصحابة ش  -، صحيح مسلم5418
 .3280كتاب االطعمة ش  - سنن ابن ماجه
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 منابع

عائشة علی الصحابة: امام بدرالدين ذركشی، ت: سعيد   االجابة إليراد ما ستدركته -١
 هـ. ١٣٥٨ی هاشمی در دمشق  خانه افغانی، انتشارات: چاپ

بكر شيبانی، ت: د. باسم فيصل جوابرة،  حاد و املثانی: امحد بن عمرو بن ضحاک ابیاآل -٢
 هـ. ١٤١١انتشارات: دارالراية، رياض 

حممد بن عبدالواحد مقدسی حنبلی، ت: عبدامللک بن   االحاديث املختارة: امام ابوعبداهللا -٣
 هـ. ١٤١٠  مكرمه ی ی: النهضة احلديثة، مكه خانه بن دهيش، انتشارات: كتاب  عبداهللا

إحياء علوم الدين: امام ابوحامد حممد بن حممد غزالی، انتشارات: دار الكتب العلمية،  -٤
 هـ. ١٤١٩بريوت 

االخبار الطوال: ابوحنيفة امحد داود دينوری، ت: عبداملنعم عامر، انتشارات: وزارة  -٥
 م. ١٩٦٠  الثقافة و االرشاد القومی، قاهره

عبدالكريم بن حممد بن منصور سمعانی، ت: ماكس فايسفايلر، ادب االمالء و االستمالء:  -٦
 هـ. ١٤٠١انتشارات: دارالكتب العلمية، بريوت 

حممد بن اسامعيل بخاری، ت: حممد فواد عبدالباقی،   االدب املفرد: امام ابوعبداهللا -٧
 هـ. ١٤٠٩انتشارات: دارالبشآئر االسالمية، بريوت 

ين ابواحلسن علی بن حممد بن  عبدالكريم ڤزری اسد الغابة فی معرفة الصحابة: عزالد -٨
 ی اسالمی در هتران. ابن اثري، انتشارات: چاپخانه  معروف به

اإلصابة: امام امحد بن علی بن حجر ابوالفضل عسقالنی شافعی، ت: بجاوی، انتشارات:  -٩
 هـ. ١٤١٢داراجليل، بريوت 

شارات: داراجليل، بريوت إعالم املوقعني عن رب العاملني: امام ابن قيم جوزية، انت -١٠
 م. ١٩٧١
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األمالی: حسني بن اسامعيل ضبی حماملی، ت: د، ابراهيم قيسی، انتشارات: املكتبة  -١١
 هـ. ١٤١٢اردن  -االسالمی، عامن

بن حممد بن عبدالرب قرطبی،   االستيعاب فی معرفة االصحاب: امام يوسف بن عبداهللا -١٢
 هـ. ١٤١٢ ت: علی حممد بجاوی، انتشارات: داراجليل، بريوت

انتشارات: مكتبة  ،البداية و النهاية: امام ابوالفداء اسامعيل بن عمرو بن لثري قريشی -١٣
 املعارف، بريوت.

بالغات النساء: ابوالفضل امحد بن ابوطاهر طيفور خراسانی، ت: د. عبداحلميد  -١٤
 . هنداوی، انتشارات: دارالفضيلة، قاهره

بن ابوبكر سيوطی، ت: حممد حميی الدين  الدين عبدالرمحن تاريخ اخللفاء: امام جالل -١٥
 عبداحلميد، انتشارات: املكتبة التجارية الكربی، مرص.

  التاريخ الصغري: امام بخاری، ت: حممود ابراهيم زايد، انتشارات: مكتبة الرتاث، قاهره -١٦
 هـ. ١٣٧٩

انتشارات: دارالكتب العلمية،  ،تاريخ الطربی: امام حممد بن جرير ابوجعفر طربی -١٧
 هـ. ١٤٠٧وت بري

التاريخ الكبري: امام حممد بن اسامعيل بخاری، ت: سيد هاشم ندوی، انتشارات:  -١٨
 دارالفكر.

تاريخ بغداد: امحد بن علی ابوبكر خطيب بغدادی، انتشارات: دارالكتب العلمية،  -١٩
 بريوت.

شمس الدين ذهبی، انتشارات: مطبعة جملس دائرة املعارف   تذكرة احلفاظ: امام ابوعبداهللا -٢٠
 هـ. ١٣٧٥هند  -العثامنية، حيدرآباد، الدكن

الرتغيب و الرتهيب: امام عبدالعظيم بن عبدالقوی منذری، ت: ابراهيم شمس الدين،  -٢١
 هـ. ١٤١٧انتشارات: دارالكتب العلمية 

قرطبی، ت: امحد عبدالعليم   تفسري القرطبی: امام حممد بن امحد بن ابوبكر ابوعبداهللا -٢٢
 هـ. ١٣٧٢عب، قاهرة بردونی، انتشارات: دارالش
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بن عبدالرب نمری ابوعمر، ت: علوی و بكری،   التمهيد: امام يوسف بن عبداهللا -٢٣
 هـ. ١٣٨٧انتشارات: وزارة االوقاف و الشوون االسالمية، مغرب 

هتذيب التهذيب: امام حافظ شهاب الدين امحد بن علی بن حجر عسقالنی، انتشارات:  -٢٤
 هـ. ١٤٠٤دارلفكر، بريوت 

 اململكة العربية السعودية. -غري: امام جالل الدين سيوطی، انتشارات: جدةاجلامع الص -٢٥

جامع حممر بن راشد ازدی، ت: شيخ حبيب الرمحن اعظمی، انتشارات: املكتب  -٢٦
 ).١٠صنعانی ج  -املصنف :ای برای كتاب ضميمه(هـ  ١٤٠٣االسالمی، بريوت 

يمی، انتشارات: دار احياء اجلرح و التعديل: عبدالرمحن بن ابوحاتم ابوحممد رازی مت -٢٧
 م، چاپ اول. ١٩٥٢الرتاث العربی، بريوت 

،  جزء خلق افعال العباد: امام حممد بن اسامعيل بخاری، ت: د. عبدالرمحن عمريه -٢٨
 هـ. ١٣٩٨انتشارات: داراملعارف السعودية، رياض 

نتشارات: دهلوی، ا  شاه ولی اهللا  البالغة: امام امحد بن عبدالرحيم معروف به  حجة اهللا -٢٩
 هـ. ١٤١٥دارالكتب العلمية، بريوت 

 اصفهانی، انتشارات: دارالكتاب العربی، بريوت.  حلية االولياء: ابونعيم امحد بن عبداهللا -٣٠

ابن قيم   حممد بن ابوبكر زرعی معروف به  روضة املحبني و نزهة املشتاقني: امام ابوعبداهللا -٣١
 هـ. ١٤١٢، انتشارات: دارالكتب العلمية، بريوت  جوزيه

  زاد املعاد فی هدی خري العباد: امام حممد بن ابوبكر بن ايوب زرعی دمشقی ابوعبداهللا -٣٢
 هـ. ١٤٠٧، ت: شعيب ارناووط، انتشارات: مؤسسة الرسالة  ابن قيم جوزيه

الزهد: امام هناد بن رسی كوفی، ت: عبدالرمحن عبداجلبار فريوائی، انتشارات:  -٣٣
 هـ. ١٤٠٦يتداراخللفاء للكتاب االسالمی، كو

آل محيد، ط: دارالعصيمی، رياض   سنن امام سعيد بن منصور، ت: د، سعد بن عبداهللا -٣٤
 هـ. ١٤١٤

 ای، انتشارات: داراملعرفة، بريوت. هاشم مدينه  سنن دارالقطنی، حتقيق عبداهللا -٣٥
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گذاری: فواز امحد  بن عبدالرمحن بن فضل دارمی، شامره  ابوحممد عبداهللا -سنن الدارمی -٣٦
 انتشارات: دارالكتاب العربی، بريوت.زمرلی، 

السنن الكربی: امام ابوبكر امحد بن حسني بن علی بيهقی، ت: عبدالقادر عطا،  -٣٧
 هـ. ١٤١٤مكة املكرمن  ،انتشارات: مكتبة دار الباز

 ،السنن الكربی: امام ابوعبدالرمحن امحد بن شعيب نسائی، انتشارات: دار الكتب العلمية -٣٨
 هـ. ١٤١١بريوت 

گذاری: شيخ عبدالفتاح  نسائی: ابوعبدالرمحن امحد بن شعيب، حتقيق و شامرهسنن ال -٣٩
 هـ. ١٤٠٦، انتشارات: مكتب املطبوعات االسالمية، حلب / ابوغده

شمس الدين حممد امحد ذهبی، انتشارات: مؤسسة الرسالة،   سري اعالم النبالء: ابوعبداهللا -٤٠
 بريوت.

: علی بن برهان الدين حلبی، انتشارات: السرية احللبية فی سرية االمني و املأمون -٤١
 هـ. ١٤٠٠دارالمعرفن، بريوت: 

  ابن هشام، ت: طه  السرية النبوية: امام عبدامللک بن هشام ابو حممد معروف به -٤٢
 هـ. ١٤١١عبدالرؤوف سعد، انتشارات: داراجليل، بريوت 

 -سیشذرات الذهب فی اخبار من ذهب: عبداحلی ابن عامد حنبلی، انتشارات: القد -٤٣
 هـ. ١٣٥٠  قاهره

رشح امام نووی برای صحيح امام مسلم: انتشارات: دار احياء الرتاث العربی، بريوت  -٤٤
 هـ. ١٣٩٢

رشح الزرقانی علی املوطأ: حممد بن عبدالباقی بن يوسف زرقانی، انتشارات: دارالكتب  -٤٥
 هـ. ١٤١١العلمية، بريوت 

نتشارات: املطبعة االزهرية املرصية رشح الزرقانی علی املواهب اللدنية: امام قسطالنی، ا -٤٦
 هـ. ١٣٢٧

رشح معانی االثار: امام امحد بن حممد بن سالمة ابوجعفر طحاوی، حتقيقی: زهری  -٤٧
 نجار، انتشارات: دارالكتب العلمية، بريوت.
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شعب االيامن: امام ابوبكر امحد بن حسني بيهقی، ت: حممد زغلول، انتشارات:  -٤٨
 هـ. ١٤١٠دارالكتب العلمية، بريوت 

، ت: مجاعة من /قاضی عياض حيصبی اندلسی  الشفا بتعريف حقوق املصطفی: عالمه -٤٩
 العلامء، انتشارات: مكتبة الفارابی، مؤسسة علوم القرآن، دمشق.

الشامئل املحمدية و اخلصائص املصطفوية: امام ابوعيسی ترمذی، انتشارات: مؤسسة  -٥٠
 هـ. ١٤١٢الكتب الثقافية، بريوت 

يمة: حتقيق: دكرت مصطفی اعظمی، انتشارات: املكتب االسالمی، صحيح امام ابن خز -٥١
 لبنان. -بريوت

صحيح امام حممد بن حبان بن امحد متيمی بستی، حتقيقی: شعيب ارناؤوط. انتشارات:  -٥٢
 مؤسسة الرسالة، بريوت.

گذاری: فؤاد عبدالباقی، انتشارات:  صحيح امام مسلم بن حجاج قشريی، حتقيق و شامره -٥٣
 استانبول. -دار الدعوة

حممد بن اسامعيل بخاری مهراه با فتح الباری، حتقيق و   صحيح بخاری: امام ابوعبداهللا -٥٤
 گذاری: فؤاد عبدالباقی، انتشارات: املطبعة السلفية، القاهرة. شامره

صفة الصفوة: عبدالرمحن بن علی بن حممد ابوالفرج، ت: حممود فاخوری و د. رواس  -٥٥
 هـ. ١٣٩٩، بريوت قلعجی، انتشارات: داراملعرفة

طبقات الشافعية الكربی: سبكی تاج الدين عبدالوهاب بن علی، انتشارات: املطبعة  -٥٦
 مرص. –احلسينية 

 –برصی زهری، انتشارات: دار صادر   الطبقات الكربی: حممد بن سعد ابوعبداهللا -٥٧
 بريوت.

 عمدة القاری رشح صحيح البخاری: عالمة بدر الدين عينی. -٥٨

سيد   السيدة عائشة علی الصحابة: تصحيح و حتقيق: عالمه  ستدركتهعني االصابة فيام ا -٥٩
ی زندگانی بانو  ضميمه(پاكستان  -سليامن ندوی، انتشارات: ادارة اسالميات، الهور

 هـ. ١٤١٣ )ل عايشه
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حافظ شهاب الدين امحد بن علی بن حممد بن   فتح الباری برشح صحيح البخاری: عالمه -٦٠
 هـ. ١٣٧٩راملعرفة، بريوت حجر عسقالنی، انتشارات: دا

فتح املغيث رشح الفية احلديث: امام شمس الدين حممد بن عبدالرمحن سخاوی، ت:  -٦١
 . قاهره -ی العاصمة عبدالرمحن حممد عثامن، چاپخانه

مروزی، ت: سمري امني زهری، انتشارات: مكتبة   الفتن: نعيم بن محاد ابوعبداهللا -٦٢
 هـ. ١٤١٢  التوحيد، قاهره

ن: بالذری، ت: رضوان حممد رضوان، انتشارات: دارالكتب العلمية، بريوت فتوح البلدا -٦٣
 هـ. ١٤٠٣

ديلمی، حتقيق:   بن شهردار بن شريويه  الفردوس بمأثور اخلطاب: امام ابوشجاع شريويه -٦٤
 بريوت. -سعيد بن بسيونی زغلول، انتشارات: دارالكتب العلمية

د علی بن امحد بن حزم ظاهری، چاپ الفصل فی امللل و االهواء و النحل: امام ابوحمم -٦٥
 هـ. ١٣٢٠مرص  -ی االدبية اول در چاپخانه

امام  :...الفوائد البهية فی تراجم احلنفية مهراه با: التعليقات السنية علی الفوائد البهية و -٦٦
انتشارات:  داراالرقم للطباعة و النرش،  ،هـ ١٣٠٤حممد عبداحلی لكنوی متوفای 

 بريوت.

جمد الدين حممد بن يعقوب فريوزآبادی، طبط و توثيق: يوسف شيخ القاموس املحيط:  -٦٧
 هـ. ١٤١٥حممد بقاعی، انتشارات: دارالفكر للطباعة و النرش و التوزيع 

  الكامل فی التاريخ: عز الدين ابواحلسن علی بن حممد بن عبدالكريم جزری معروف به -٦٨
 ابن اثري، انتشارات: دار صادر، بريوت.

يعقوب بن ابراهيم ابويوسف انصاری، ت: ابوالوفاء، انتشارات: كتاب اآلثار: امام  -٦٩
 هـ. ١٣٥٥دارالكتب العلمية، بريوت 

 كتاب التعريفات: امام علی بن حممد بن علی جرجانی، انتشارات: دارالكتاب العربی. -٧٠

كتاب الثقات: حممد بن حبان بن امحد ابوحاتم متيمی بستی، ت: سيد رشف الدين امحد،  -٧١
 م. ١٩٧٥الفكر انتشارات: دار
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كتاب اخلراج: امام يعقوب بن ابراهيم انصاری ابويوسف، انتشارات: املطبعة السلفية و  -٧٢
 هـ. ١٣٤٦  قاهره -مكتبتها

كتاب الزهد: امحد بن عمر بن ابوعاصم شيبانی، ت: عبدالعلی عبداحلميد حامد،  -٧٣
 هـ. ١٤٠٨انتشارات: دارالريان للرتاث، قاهرة 

 هـ. ١٤٠٥انتشارات: مؤسسة الرسالة كشف اخلفا: امام عجلونی،  -٧٤

جلبی، انتشارات:   كشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون: حاجی خليفة و عبداهللا -٧٥
 هـ. ١٤٣دارالكتب  العلمية، بريوت 

الكفاية فی علم الرواية: امام امحد بن علی بن ثابت ابوبكر خطيب بغدادی، انتشارات:  -٧٦
 . ی منوره مدينه -املكتبة العلمية

 -العرب: ابوالفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، انتشارات:دار صادر لسان -٧٧
 م.١٩٥٥بريوت 

 بريوت. -اعلمی  لسان امليزان: امام حممد بن امحد بن عثامن ذهبی، انتشارات: مؤسسه -٧٨

روايت امام حممد بن حسن شيبانی، ت: عبدالوهاب عبدالوهاب   موطأ امام مالک به -٧٩
 - ملجلس االعلی للشؤون االسالمی وزارة االوقاف، قاهرهعبداللطيف، انتشارات: ا

 هـ. ١٤٠٧مرص 

جممع الزوائد و منبع الفوائد: حافظ نور الدين علی بن ابوبكر هيثمی، انتشارات: دار  -٨٠
 هـ. ١٤٠٧  الريان للرتاث، قاهره

 خمتار الصحاح -٨١

(مدارج السالكني بني منازل  -٨٢         (ت:  مام ابن قيم جوزيه: ا ،

 هـ. ١٣٩٣حممد حامد فقی، انتشارات: دار الكتاب احلربی، بريوت 

  معروف به  حممد بن عبداهللا  املستدرک علی الصحيحني فی احلديث: حافظ ابوعبداهللا -٨٣
 بريوت. -حاكم نيسابوری، انتشارات: دارالكتب العلمية

مد فاريابی، انتشارات: مكتبة الكوثر، : ابونعيم اصفهانی، ت: نظر حم مسند امام ابوحنيفه -٨٤
 هـ. ١٤١٥رياض 
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مسند امام امحد بن علی بن مثنی ابويعلی موصلی متيمی، ت: حسني سليم اسد،  -٨٥
 انتشارات: داراملأمون للرتاث، دمشق.

 در مرص (چاپ در شش جملد).  قرطبه  انتشارات: مؤسسه ،/مسند امام امحد -٨٦

ی  بلوچی، انتشارات: مكتبة االيامن، مدينه، ت: عبدالغفور  مسند اسحاق بن راهويه -٨٧
 . منوره

 بريوت. - مسند امام سليامن بن داود برصی طيالسی، انتشارات: داراملعرفه -٨٨

 -مسند محيدی، حتقيق: استاد حبيب الرمحن اعظمی، انتشارات: دارالكتب العلمية -٨٩
 بريوت.

اصفهانی، انتشارات:   املسند املستخرج علی صحيح امام مسلم: امام ابونعيم امحد عبداهللا -٩٠
 دارالكتب العلمية، بريوت.

مشكاة املصابيح: امام حممد بن خطيب تربيزی، ت: شيخ نارص الدين البانی، انتشارات:  -٩١
 هـ. ١٤٠٣املكتب االسالمی، بريوت 

مصباح الزجاجة: استاد امحد بن ابوبكر بن اسامعيل كنانی، ت: حممد منتقی كشناوی،  -٩٢
 هـ. ١٤٠٣وت انتشارات:دارالعربية، بري

مصنف امام ابوبكر عبدالرزاق بن مهام صنعانی، ت: استاد حبيب الرمحن اعظمی،  -٩٣
 هـ. ١٤٠٣انتشارات: املكتب االسالمی، بريوت 

، حتقيق: كامل يوسف حوت، انتشارات: مكتبة  بن ابوشيبه  املصنف: امام ابوعبداهللا -٩٤
 الرشد، رياض

،  ، ت: استاد عبدالفتاح ابوغدهاملصنوع فی معرفة املوضوع: امام مال علی قاری -٩٥
 انتشارات: مكتبة الرشد، رياض.

معترص املخترص: امام ابواملحاسن يوسف بن عيسی حنفی، انتشارات: عامل الكتب،  -٩٦
 بريوت.

 . املعجم االوسط: امام ابوالقاسم سليامن بن امحد طربانی، داراحلرمني، قاهره -٩٧
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والقاسم طربانی، انتشارات: مكتبة العلوم املعجم الكبري: امام سليامن بن امحد بن ايوب اب -٩٨
 و احلكم، موصل، حتقيق: محدی بن عبداملجيد سلفی.

 . مكارم االخالق: امام ابوبكر قريشی، انتشارات: مكتبة القرآن، قاهره -٩٩

، انتشارات: مكتب  ، ت: استاد عبدالفتاح ابوغده املنار املنيف: امام ابن قيم جوزيه -١٠٠
 املطبوعات االسالمية، حلب.

عمر بارودی،   بن علی بن جارود ابو حممد نيشابوری، ت: عبداهللا  املنتقی: عبداهللا -١٠١
 هـ. ١٤٠٨انتشارات: مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت 

حممد بن امحد بن عثامن ذهبی، حتقيق: علی   ميزان االعتدال فی نقد الرجال: ابوعبداهللا -١٠٢
 حممد عوض و عادل امحد، دارالكتب العلمية، بريوت.

الوفا بأخبار دار املصطفی: امام نور الدين علی بن امحد مرصی سمهودی، ت:  وفاء -١٠٣
 لبنان. -حممد حميی الدين عبداحلميد، دار إحياء الرتاث العربی، بريوت
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