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همسران پيغمبر، مادران مؤمنان  پيغمبرازخود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد و«

  »محسوب مي شوند

����� ���� 	
� �� �� ������ ���� � ���� ���� ����� ���� �  ��� �����:  

،آن بانوي پاكي كه از أم المؤمنين صديقه دختر صديق ي استاين شرح حال مختصر

 پيامبر دختر همسرمنين ؤعايشه أم الم ،را اعالم نمود باالي هفت آسمان پاكي او خداوند از

تالوت قرآن نازل فرموده است كه شب وروز  خداوند در مورد او آياتي در أبوبكر،

 رختخواب هيچ زني جز در ، وداشت ميهمسرانش بيشتردوست  از همه پيامبر او را، شوند مي

علم  ، واو دوشيزه بوده است طفق ميان زنان پيامبر از ، ووحي نازل نشده است پيامبر عايشه بر

ه ايشان فرا نگرفت از پيامبر فرا گرفت ديگر هيچ زني از زنهاي پيامبر كه عايشه از يدانش و

، برسينه عايشه گذاشته بود حالي ديده از جهان فروبست كه سردرآغوش و در پيامبر ، واست

بوبكرصديق همراه رسول خدا أپدرش . ديقه استص لقبش أم عبداهللا و ،كنيه اين بزرگ زن

 پيامبران بهترين فردي است كه خورشيد بر بعد از اولين مردي بود كه اسالم را پذيرفت و و

زمان آخرين  كسي است كه رسول اكرم در و غار پيامبر يار ، اواست طلوع كرده او

  .فرمان داد كه پيش نماز مردم شود اش به او بيماري

 ، ازبن عبد شمس بنت عامربن عويمر) وگفته شده دعد(عايشه أم رومان زينب  مادر و

مي  نين برهمين مطالب داللتمؤاولين كساني است كه اسالم آورد چنان كه سخن أم الم

براي  هرگز پس او »اينكه مسلمان بودند مگر مادرم را نيافتم و و پدر«: گويد مي او ،نمايد

  .بتي سجده نكرده است
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اش  ، دوران كودكيبه دنيا آمد) ششم هوگفته شد(سال پنجم بعثت  در �عايشه

با  ، گويا اونمود سخت ترين روزهايي بود كه دعوت اسالمي در مكه تجربه مي مصادف با

  .ام مراحل دعوت با آن زندگي نمايدالم متولد شده بود تا با تماس

 او حالي كه عايشه شش ساله بود پيامبر ماه شوال در وفات أم المومنين خديجه در بعد از

ماه شوال سال دوم هجري  همچنين وقتي او نه ساله شد بازهم در را به عقد خود درآورد، و

أم رومان «: كند ش ماجرا را اينگونه تعريف مي، خوداو را به خانه اش برد جنگ بدر بعد از

، مرا صدا زد پيش كردم من با دوستانم تاب بازي مي پيش من آمد و) مادرش است منظور(

، تند تند نفس  برد مرا دم در گرفت و ، او دستم رادخواه من چه مي نمي دانستم از او آمدم و

آنجا هستند مرا كه  در ديدم زناني از انصار، مرا وارد اتاقي كرد ناگهان ..هه..هه: زدم مي

  .»بركت باشد به خيرو: ديدند گفتند

اش وارد خانه  در دوران نوجواني خانه صداقت گذراند و اش را در آري عايشه كودكي

را خواب  ازدواج كرد چون ازدواج با او ژده الهي با اوم پيامبر با وحي و ، ويدنبوت گرد

  ...ديده بود 

ديدم كه  خواب مي، خواب ديدم را در تو بار دو«: گفت به او پيامبر :هد كگوي عايشه مي

، پارچه را دور گفت اين زن توست كسي به من مي و... اي ابريشمي هستي  در  پارچه تو

سوي خدا باشد انجام  اين از اگر: گفتم آنگاه مي ، وديدم كه توهستي كردم ناگهان مي مي

  ).بخاري( »پذيرد مي

صدا  ئشرا به عا پيامبرگاهي او ، وداشت دوست مي همه زنانش بيشتر را از او پيامبر

اي «: خدا به من گفت پيامبر: گويد كه مي روايت است �عايشه  بخاري از در .زد مي
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، توچيزي �� ��'&%$�# � ����� �"!���� :، گفتمكند يل است به توسالم ميئاين جبر ئشعا

  .»بينم بيني كه من  نمي مي

ليف خرما  پوستيني بود كه از زيرانداز«: گويد آن سخن مي چنان كه خودش از ه اوجهيز

  ).مسلم( »خوابيد برآن مي پيامبر پرشده بود و

كند  روايت مي �عايشه  ، بخاري ازاي داشتند، حتي چراغ نداشتند آنان زندگي فقيرانه

وقتي ايشان به  ، وگرفت مي رقبله ايشان قرا پاهايم در خوابيدم و مي پيامبر جلو«: گويد مي كه

وقتي ايشان از  كردم و من پاهايم را جمع مي داد و رفت با دست پاهايم را تكان مي سجده مي

  .»گويد درآن روزها خانه ها چراغ نداشتند ، ميكردم مي شد پاهايم را دراز سجده بلند مي

 و(خورديم  مي داشتيم آن را روغني مي اگر: را در اين مورد پرسيدند گفت وقتي او و

  ).طبراني أحمد و(. )كرديم براي چراغ استفاده نمي

 در ابن زبير ة، عروشد پزآتش روشن نمي براي پخت و درخانه پيامبر گذشت و ماه مي دو

 ، بجزخرما با آب و: كرديد؟ گفت خاله با چه زندگي مي: گفت و عايشه پرسيد اين مورد از

شيرآن براي  از كه گوسفندان شيردهي داشتند و داشت انصار همسايگاني از اينكه پيامبر

  ).بخاري(. »خورديم آن را مي فرستادند و مي �پيامبر 

تا وقتي كه  آن سيرنشدند از و ن با خورش نخوردندان آل محمد سه روز«: گويد مي و

ه ام چيزي نبود ك خانه وفات يافت درحالي كه در پيامبر و« . »جهان فروبست ديده از پيامبر

اه آن را تقسيم ، آنگتا اينكه ازآن خسته شدم خوردم ميآن  از مقداري جو بخورد بجزكسي 

  ).بخاري(. »تمام شد كردم و
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  ���� فضيلت عايشه

اين  سنت مطهر در ، ويان زنان جهان جايگاه بزرگي داردم در �منين عايشه ؤأم الم

أبي موسي أشعري  صحيحين از به عنوان مثال در ،براي ما توضيح داده شده است لت اوفضي

 از ، وردان افراد زيادي به كمال رسيدندم از«: فرمود �پيامبرخدا : روايت است كه گفت

 فضيلت و ، وكسي به كمال نرسيده است آسيه زن فرعون عمران و مريم دختر زنان جز

  .»غذاهاست ساير زنان مانند فضيلت ثريد بر برتري عايشه بر

مردم چه  ميان همه از: نزد پيامبرآمد وگفت روايت است كه �بن عاص  عمرو از و

 بخاري و(. »پدرش: از مردان؟ فرمود: ه، گفتمئشعا: كسي را بيشتر دوست داري؟ فرمود

  .)مسلم

چيزهاي پاك چيزي را دوست  جز پيامبر: گويد توضيح اين حديث مي ذهبي در

همه دوست  از ربرترين زن اين امت را بيشت ، پس ايشان برترين فرد اين امت وداشت نمي

خشم  است كه مورد نفرت و دشمني ورزد سزاوار، هركسي با اين دو دوست پيامبر ، وداشت

  ).ءسيرأعالم النبال(. پيامبرش باشد خدا و

 فرستادند را روزي بفرستند كه ايشان مي هدايايي كه براي پيامبر كردند مردم سعي مي

تا به  :بگو به پيامبر: به اوگفتند لمه آمدند ونزد أم س ، بنابراين همسران پيامبرپيش عايشه بود

گويد  مي ه، أم سلمهست به همانجا بفرستند هداياي خود را هرجا كه پيامبر :مردم بگويد كه

 من ، آنگاه ايشان رويش را ازنزد من آمد اين مطلب را با ايشان درميان گذاشتم وقتي پيامبر: 

أم بازهم رويش را از  پيامبر و ،گفت به پيامبر او و :دبه أم سلمه گفتن زنان پيامبر ، بازبرگرداند

لمه خواسته زنان را به ايشان أم س ،آمد پيامبر وقتي نوبت أم سلمه شد و ، بازسلمه برگرداند
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 ، سوگند به خدا درمورد عايشه مرا اذيت نكن اي أم سلمه در: آنگاه پيامبر فرمود، گفت

  .وحي نازل نشده استبر من  او رختخواب هيچكدامتان جز لحاف و

 خواهند در مي تو زنانت از: فاطمه گفت ، وفرستادند فاطمه را نزد پيامبر آنگاه زنان پيامبر

: فرمود ، پيامبر)فاطمه قضيه را مطرح كرد(حافه وآنها عدالت را رعايت كني ق دخترمورد 

 پس اين را :، گفتبله: ت دارم؟ فاطمه گفتآيا كسي را دوست نداري كه من دوس«

  ،»...دوست بدار

 ، وبازگشت رسول خدا شنيد نزد همسران پيامبر فاطمه وقتي اين را از: گويد فاطمه مي

را به  زنانت تو: بگو به او برگرد و ، نزد پيامبربراي ما كاري نكرده اي تو: گفتند آنها به او

سوگند به  :بده، فاطمه گفت قرار أبي قحافه را با آنها برابر دهند كه دختر خدا سوگند مي

   ).مسلم( .»...گويم  سخن نمي با پيامبر مورد او گاه درخدا كه هيچ

كند كه  روايت مي �عايشه  پدرش از از او و ةهشام بن عرو صحيح بخاري از در و

فردا من كجا هستم؟ فردا من : فرمود اش كه درآن وفات يافت مي بيماري پيامبر در« : گفت

خواهد همان  اجازه دادند كه هركجا مي همسرانش به او ، آنگاهظورش عايشه بود؟ منكجايم

همان  در: گويد ، عايشه ميخانه عايشه ماند تا وقتي آنجا وفات يافت در پيامبر ، وجا بماند

حالي جان به جان  در ، وام وفات يافت خانه ام بود در روزي كه نوبت آمدن ايشان به خانه

، سپس آب دهانش با آب دهانم مخلوط شد و ام بود آفرين تسليم نمود كه سرش روي سينه

سواكي با خود همراه داشت كه با آن سواك  وارد شد و عبدالرحمن بن أبي بكر: گويد مي

 او ، وعبدالرحمن اين سواك را به من بدهاي : گفتم ، به اونگاه كرد خدا به او ، پيامبرزد مي

 نرم كردم و با دهانم جويدم و ، آن راخدا دادممن آن را به پيامبر سواك را به من داد و
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روايتي  در و. »ام تكيه زده بود سواك زد ايشان درحالي كه برسينه دادم و سپس به پيامبر

اش آب دهان مرا با  زندگي ستايش خداوندي را سزاست كه درآخرين روز«: آمده است

  .»قاطي نمود آب دهان او

 ئيت، اما فتنه سبراق شدن مردم رهسپارعجنگ جمل به قصد اصالح بي روز �عايشه 

 �درگروه علي  كه درآن روز( بن ياسر ، عمارجنگ جمل درگرفت همه پيشي گرفت و از

: گفت كرد شنيد كه به عايشه توهين مي او به مردي كه از برباالي منبركوفه رفت و) بود

 پيامبراست، ولي آخرت همسر دنيا و در) عايشه(، سوگند به خدا او ...ساكت باش اي زشت 

  ).بخاري(. »او بريد يا از خدا فرمان مي خداوند شما را آزمايش كرده است كه آيا از

، دانست را مي جايگاه او فضل و �منين علي بن ابي طالب ؤاميرالم صحابي بزرگوار و

چطوري : عايشه پايين آورده شد، علي به اوگفت ؤمنينجنگ جمل وقتي كجاوه أم الم روز

سپس علي . شما را هم و: را ببخشد، گفت خداوند تو: لي گفت، عخوبم: مادر؟ عايشه گفت

همه  فراهم كرد و اثاثيه را براي او توشه و قبيل سواري و الزم بود از همه آنچه براي او

كساني كه خود همراه كرد به جز را كه نجات يافته بودند را با او همراهان او از كساني

. را برسان او و آماده شو) عايشه بود برادر منظورش(محمد : گفت و، دوست داشتند بمانند

 خدا با او مردم جمع شدند و ايستاد و آمد و نزد او �روزي كه عايشه رخت سفربست علي 

كنيم  را سرزنش مي فرزندانم يكديگر: با آنها خداحافظي نمود، و گفت او حافظي كردند و

، سوگند كديگرتعدي نكنيدين چيزي شده به ي، اگرچنه زياده روي شده يا كوتاهي سرزدهك

خويشاوندان شوهرش رخ  چيزي نبوده جزآنچه بين زن وعلي  به خدا كه درگذشته بين من و

اي مردم سوگند به : آنگاه علي گفت. برگزيدگان است نزد من از با وجود اين او ، ودهد مي
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 در ا اوسوگند به خد ، واين چيزي نبوده است بيش از او ، بين من وگويد راست مي خدا او

  . پيامبرتان استآخرت همسر دنيا و

اينگونه فرزندانش يك  ، وخداحافظي كرد را بدرقه نمود و آنگاه علي تا چند مايل او

  .همه راضي باد ، خداوند ازهمراه او راهپيمايي كردند روز

  

  ���� منينؤاز صفات أم الم

را  عزوجل اوبا كسي ازدواج كرد كه خداوند  ، وخانه صداقت پرورش يافت عايشه در

 سبب شده بود تا عايشه اخالق و اين امر ، واخالق را كامل نمايد فرستاد تا خوبي هاي

، به زني بدان متصف است داراي صفاتي باشد كه كمتر ، ونيك داشته باشد اي واال و سيره

 ذهبي از ،كرد ، هرچيزي داشت آن را صدقه ميبزرگواربود عايشه سخاوتمند و: عنوان مثال

، درحالي كه گوشه كرد صدقه مي هفتاد هزار � كند كه عايشه روايت مي بن زبير ةعرو

  .زد هاي چادرش را وصله مي

معاويه گردن بندي طاليي براي عايشه فرستاد كه : گويد عطا روايت است كه مي از و

تقسيم  ، عايشه آن را بين همسران پيامبرقيمت داشت صدهزار درآن گوهري بود كه بيش از

  .كرد

صد  دوكيسه براي عايشه فرستاد كه عبداهللا بن زبير: كه گفتروايت است  ةأم ذر از و

 آن را بين مردم تقسيم كرد و درحالي كه روزه بود نشست و وسيني خواست  ، اوهزار بودند

افطارم را بياور،  دختر: باقي نمانده بود، سپس گفت آن يك درهم براي او از غروب آن روز

آنچه بين مردم  نمي توانستي از: گفت به او ةم ذربراي افطارش آورد، أاو نان و روغني  و
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 ؟ عايشه دركرديم مي خريدي با آن افطار تقسيم كردي با يك درهم آن براي ما گوشتي مي

  .»كردم را مي انداختي اين كار به يادم مي مرا سرزنش نكن اگر: جواب گفت

 طبراني ، حاكم وشمرد افراد عادي مي زفروتن بود تا جايي كه خودش را ا او متواضع و و

óΟ+مورد گفته الهي كه  عايشه را در: كنند كه گفت ي روايت ميئصبهان هنا ةاز عقب ßγ÷Ψ Ïϑ sù 

ÒΟ Ï9$sß ÏµÅ¡ø� uΖ Ïj9 Νåκ ÷]ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁtFø) •Β öΝåκ ÷] ÏΒ uρ 7,Î/$y™ ÏN≡u� ö� y‚ø9 $$Î/_ )برخي ازآنان «). 32: فاطر

انجام نيكي ها  ايشان در اي از دسته يشان ميانه روند وا گروهي از كنند و برخويشتن ظلم مي

انجام خوبيها  ، پيشگامان درفرزندم همه اينها در بهشت هستند: پرسيدم، گفت .»پيشتازند

 رو كساني از ميانه ، وداد به خوبي آنها گواهي مي پيامبر اند و بوده كسانيند كه در زمان پيامبر

كسي كه  ، ومودند تا اينكه به ايشان پيوستنديروي نايشان پ اصحاب پيامبر هستند كه از

 زمره ما قرار خودش را در او :گويد مي، تو هستند برخود ستم كرده افرادي مانند من و

  !!!.»داد

  علم دانش و

، داد فتوا مي دانش داشت و همه علم و كساني بود كه بيش از از �عايشه  ؤمنينأم الم

 .بود ترين زن پيامبر عالم دين و ين زنهاي مسلمان به ادب وتر آگاه ترين و بلكه از     فقيه

 همه زنان جمع شود علم عايشه برتر و دانش همه زنان پيامبر علم و اگر: گويد زهري مي

  .خواهد بود

 رأي او و نظر ، وآگاهترين شان بود ترين مردم و عايشه فقيه: گويد بن أبي رباح مي ءعطا

  .ربودهمه بهت در ميان عموم مردم از
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سخنان  سخني از در قضاوت و ام كه در با هيچ كس ننشسته: گويد مي بن زبير ةعرو و

  .باشد تر وآگاه تر عايشه عالم و طب از علم ميراث و شعرگويي جاهليت و

: گويد مي ، اوبراي ما كافي است گويد اين مورد آنچه أبوموسي أشعري مي در و

عايشه  مورد آن از خورديم كه در نمي بر سخني به مشكلي هيچگاه ما أصحاب محمد در«

  .»يافتيم دانش مي علم و اينكه نزد او پرسيديم مگر مي

او  مسايل ارث از ديدم كه در بزركان أصحاب محمد را مي«: گويد مسروق مي و

  .»پرسيدند مي

قاسم  عبداهللا و زاده عايشه بودند و ابن عوام كه خواهر پسران زبير ةعرو عبداهللا و و

عايشه  بنت سيرين و ةحفص بنت عبدالرحمن و ةزنان عمر از ان محمد بن أبي بكر وفرزند

  .فقيه شدند او فقه آموختند و بنت طلحه از

صديق محبوب  صديقه دختر: گفت مي كرد و عايشه حديث روايت مي مسروق وقتي از و

  .ت آسمان نازل شده به من چنين گفتباالي هف از او ئتپيامبر كسي كه برا

صحيحين روايت  آن در حديث از 297روايت كرده است  پيامبر حديث از 2210ه عايش

حديث را  69 حديث را فقط بخاري و 54 باشند و آن متفق عليه مي تا از 174 شده اند و

 او از را نقل كرده و دانش او تابعي علم و صحابي و 185 بيش از مسلم روايت كرده است و

  . حديث روايت كرده اند

  ركتزني باب

طي  اتفاقاتي براي عايشه افتاده است كه سبب شده اند تا مقرراتي براي راحتي امت در

اين  نشانگر نمايد و با بركت بودن عايشه داللت مي ، كه برسوي خداوند نازل گردد آياتي از
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  .آن جمله نزول قرآن به تشريع تيمم ، ازدارد را دوست مي است كه خداوند او

بندي عاريه  گردن ءاز أسما كند كه او عايشه روايت مي پدرش از زا او هشام و بخاري از

وقت  ، ويارانش را به جستجوي آن فرستاد افرادي از ، پيامبربند گم شد گردن گرفته بود و

 آمدند اين مطلب را به او وقتي نزد پيامبر خواندند و نماز ءآنها بدون وضو ، ونماز فرا رسيد

دهد  خداوند به شما جزاي خير«: أسيد بن حضيرگفت ، وشدگفتند، آنگاه آيه تيمم نازل 

سوگند به خدا هيچ كاري برايت پيش نيامده اين اولين بركت شما نيست اي خاندان أبوبكر، 

 آن بركتي قرار براي مسلمين در داده و آن راه برون رفتي قرار آنكه خداوند برايت از مگر

  .»داده است

شد كه به امت ادب ورود به قبرستان تعليم داده  سبب �آن جمله اينكه عايشه  از و

رداي خود را  غلطيد وپيش من بود  پيامبر شبي كه نوبت من بود و«: گويد عايشه  مي شود،

 يك قسمت ازار ، وكنارپاهايش گذاشت كفش هايش را بيرون آورد و زمين گذاشت و

كرد من  او فكر ، ديري نگذشتكشيد پهلو دراز بر رختخوابش پهن كرد و خويش را بر

بيرون رفت  كرد و را باز در وش را برداشت و كفش هايش را پوشيد رداي، آهسته خوابيده ام

 ارم را پوشيده وروسري پوشيدم و از را به سركردم و من چادرم ،را بست سپس آهسته در و

سپس سه  ايستاد وتا مدت طوالني  و، ايشان به قبرستان بقيع آمد راه افتادم سپس به دنبال او

من هم تند  تند آمد و ، اومن هم برگشتم آنگاه برگشت و دست هايش را بلند كرد و بار

وارد  شدم و جلو او ، ازمن هم رسيدم رسيد و او من هم دويدم و دوان دوان آمد و ، اوآمدم

نفس اي عايشه چه شده : گفت كشيدم آنگاه ايشان وارد شد و بالفاصله دراز خانه شدم و

گويي يا اينكه خداوند  به من مي: چيزي نيست، گفت: گفتم: گويد ، ميزني نفس مي
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مادرم   و اي رسول خدا پدر: گفتم: گويد ، عايشه ميآگاه به من خبرخواهد داد بين باريك

پس آن سياهي كه من جلوي خود : ماجرا با خبركردم، فرمود را از آنگاه او فدايت باد و

آيا گمان : اي زد كه دردم گرفت و فرمود ضربهام  به سينهبله آنگاه : بودي، گفتم ديدم تو مي

پنهان كنند خدا  هرچه را مردم: عايشه گفت! كنند ؟ توستم مي پيامبرش بر بردي كه خدا و

را جواب  من او ، وپنهان كرد تو از مرا صدا زد و آمد وئيل جبر: فرمود ، پيامبرداندآنرا مي 

ات  اي وارد خانه لباسهايت را درآورده درحالي كه تو ئيلجبر ، وپنهان نمودم تو از دادم و

ترسيدم وحشت  اي بنابراين دوست نداشتم بيدارت كنم و ، گمان بردم خوابيدهشود نمي

براي  كه به قبرستان بقيع بروي و دهد فرمان مي پروردگارت به تو: يل گفتئ، آنگاه جبركني

ستان چه بگويم اي رسول اهل قبربه : گفتم: گويد ، عايشه مياهل آن طلب آمرزش نمايي

6849 ���-5+%"6 �*�4 ���4�0�1*�*,+ �+��470�1�*(6,+ 5+'03+�4 ���0�2 ��0�1�+/.�-�*,+ �*()% «: بگو: فرمود! خدا.: .�+� 0�%.�(���

.;<=/*�%.� 43=>6� 0�2��� ?@%+A 1;B %(
6B+� +�56'-C.D+�  ).رواه مسلم( .»�+��0�1

  آزمايش ي وسخت

 دهد از چهارچوبي كه شريعت اجازه مي در جهاد با پيامبر در �م المؤمنين عايشه أ

  .نمود ، آماده كردن غذا مشاركت ميقبيل آب دادن، پرستاري مجروحين

مردم را  به دوش گرفته و كردند و مي أم سلمه مشك هاي آب را پر و جنگ أحد او در

به مردم  آمدند و مي كردند و مي را پر باره مشكها دو گشتند و مي سپس بر دادند و مي آب

، اين همان لق رفت عايشه با ايشان همراه بودبراي غزوه بني مصط وقتي پيامبردادند،  آب مي

 ترين سخت آزمايشي براي عايشه پيش آمد كه شايد از اي بود كه بعد ازآن سختي و غزوه

ري منافقين آبروي عايشه ، آكه بيت نبوت با آن مواجه شده استبالهايي است  ها و آزمون
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 ، وبيت نبوت را به خيانت متهم كردند زدند و تهمت بزرگي به او دادند و را هدف قرار

به  كرد و افروختند كه رهبرشان عبداهللا بن أبي بن سلول آن را رهبري مي اي را بر آتش فتنه

بري بودن  ي ونمود وآياتي نازل فرمود كه درآن پاك تا آنكه خداوند آنرا دوربرد  پيش مي

، شوند جهان باشد تالوت مي اين آيات تا وقتي كه خدا بخواهد و كرد و عايشه را اعالم مي

يهوديان تقليد كردند كه مريم پاكدامن را متهم به زنا  منافقين در تهمت زدن به عايشه از

  .پيامبرش را تكذيب نمودند خدا و كردند و

حيح مسلم روايت ص در مصيبت سخن بگويد، اين عايشه ازبگذاريد تا خود أم المؤمنين 

بين زنانش قرعه اندازي  خواست به سفري برود وقتي مي پيامبر: گفت �است كه عايشه 

 يكي از در: گويد ، عايشه ميبرد را با خود مي او پيامبرافتاد  قرعه به نام هركسي مي كرد و مي

اين  ، وهمراه شدم با پيامبر و خواست به آن برود قرعه به نام من بيرون آمد جنگ ها كه مي

آمدم با كجاوه مرا  وقتي پايين مي بودم و كجاوه سوار ، من درنزول حكم حجاب بود بعد از

سيديم كه ما نزديك مدينه ر برگشت و تمام كرد و، تا اينكه پيامبرجنگ را آوردند پايين مي

 لشكر رفتم تا از ، وقتي آنها اعالم حركت كردند بلند شدم وشب هنگام اعالم حركت شد

ام كشيدم ديدم كه  گشتم دستي به سينه گذشتم وقتي كارم تمام شد به سوي كاروان باز

 ، جستجوپرداختم به جستجو به دنبال او برگشتم و ه،كنده شد) كه عماني بود(بندم  گردن

كجاوه مرا روي  كردند آمدند و آماده مي مرا افرادي كه شتر ، وبراي آن مرا معطل كرد

درآن زمان زنها سبك : گويد كردند كه من دركجاوه هستم، مي مي م گذاشتند آنها فكرشتر

، بنابراين آنها به اين توجهي نكردند خوردند مي غذا كم چاق نبودند و فربه و الغر بودند و و

، من روي شترگذاشته بودند همين طور آن را بلند كرده و كه آيا كجاوه سنگين است يا نه و
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د ، بعحركت كرده بودند را بلند كرده و ، آنگاه آنها شترسال بودم و دختري كم سن

 ، دراردوي لشكرآمدم ديدم هيچ كس نيست، به محل ازحركت لشكرگردن بندم را يافتم

همين حال  در گردند مي دانستم كه وقتي ببينند كه نيستم به سويم بر جايي كه بودم نشستم و

 )1(، صفوان بن معطل سلمي ذكوانيخوابيدم و كه درجاي خود نشسته بودم خوابم گرفت

صبح به جايي رسيد كه من  حركت كرده بود و و اقامت گزيده بود آخرشب پشت سرلشكر

ش من آمد وقتي مرا ديد مرا ، آنگاه پيه بود كه خواب بودسياهي انساني را ديد بودم او

 گفتن او »ليه راجعونإنا هللا وإنا إ«فرض شدن حجاب مرا ديده بود با  قبل از ، اوشناخت

 او نه از با من حرفي زد و او سوگند به خداوند با چادرم چهره ام را پوشاندم و شدم و بيدار

زانوي  پايش را بر ، تا اينكه شترش را خواباند وچيزي شنيدم »إنا هللا وإنا إليه راجعون«از  غير

 وسط گرماي ظهر در برد تا اينكه پيش مي را همچنان شتر او من سوارشدم و ذاشت وشترگ

كسي كه اين قضيه را  ، وهالك شدند آنگاه افرادي با تهمت زدن به من ، وبه لشكر رسيديم

مردم  ، وقتي به مدينه آمديم يك ماه مريض شدم وكرد عبداهللا بن أبي بن سلول بود بزرگ

دم آنچه در متوجه نبودم و فهميدم و من چيزي نمي ، وكردند مورد اين تهمت گفتگو مي در

را نسبت به  مهرباني سابق پيامبر ، آن لطف وزمان مريضي كرد اين بود كه در مي را بيشتر

، اين مرا چطوريد: گفت مي كرد و سالم مي شد و فقط داخل مي ، پيامبرديدم خودم نمي

 همراه بيماري بيرون آمدم و بهبودي از ، تا اينكه بعد ازنبودم كرد اما متوجه شر مشكوك مي

                                                 
1

 و خيـر  ، وي شـجاع و جنگ ها حضورداشت ديگر غزوه خندق و اصحاب بزرگ پيامبراست در يكي از -

هرچه آنهـا جـا    آمد و به دنبال كاروان مي ، اوهجري كشته شد 19سال  جنگ ارمينيه در ، درفاضل بود

  .آورد گذاشته بودند را مي
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 اين قبل از ، ورفتيم قضاي حاجت ميها براي  ، ما شبح براي قضاي حاجت رفتمبا أم مسط

 اين چيز هاي گذشته از ما چون عرب ها دستشويي درست كنيم و آن بود كه نزديك خانه

، من همراه با أم شديم اينكه دستشويي نزديك خانه باشد اذيت مي از كرديم و دوري مي

بن عامرخاله أبوبكرصديق  مناف كه مادرش صخرأبي رهم بن مطلب بن عبد مسطح دختر

، من ش مسطح بن أثاثه بن عباد بن مطلب، براي قضاي حاجت بيرون آمدمپسر است و

: گفت ، وام آمديم أم مسطح لغزيد قضاي حاجت به سوي خانه أبي رهم پس از ودختر

 بدر دهي كه در آيا مردي را فحش مي! گفتي سخن بدي: گفتم مسطح هالك باد، به او

چه گفته؟ عايشه : ي كه اوچه گفته است، گفتما اي زن نشنيده: گفت ، اوداشته است حضور

، وقتي به خانه ام بيشترشد بيماري خبر كرد و سخن اهل افك با مرا از آنگاه او: گويد مي

 و دهي كه پيش پدر آيا به من اجازه مي: چطوريد؟ گفتم: وارد شد وگفت پيامبر برگشتم و

به من اجازه  ، پيامبريق كنمسوي آنها تحق را از خواستم خبر مي: گويد ، ميخود بروم مادر

دخترم : گويند، گفت مادرم مردم چه مي: به مادرم گفتم مادرم آمدم و و من پيش پدر داد و

هووهايي داشته  را دوست داشته و زني بوده كه شوهرش او آرام باش سوگند به خدا كمتر

، مردم اين را سبحان اهللا: گفتم: زده اند، عايشه مي گويد زياد حرف مي اينكه عليه او مگر

خواب به چشمانم  آمد و آن شب تا صبح گريه كردم اشكهايم بند  نمي: گويد ، ميگفته اند

افتاد  وقتي نزول وحي به تأخير. كردم ، سپس وقتي صبح شد همچنان گريه ميرفت نمي

زنش  مورد جدا شدن از يد را فرا خواند تا با آنها درأسامه بن ز علي بن أبي طالب و پيامبر

 محبت آنها با او و پيامبر مورد پاكي همسر ، أسامه ابن زيد آنچه درمشورت كند رايزني و

ما چيزي  هستند و خانواده تو سول خدا آنها اهل واي ر: فتگ ، ودانست به پيامبرگفت مي
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تنگنا  را در تو تو سخت نگرفته و داوند برخ: اما علي بن أبي طالب گفت، دانيم نمي خير جز

، عايشه گويد راست مي خانه بپرسي به تو كنيز از اگر ، واز او زن زياد است غير نداده و قرار

 عايشه چيزي ديدي كه تو اي بريره آيا از: فرمود بريره را فراخواند و آنگاه پيامبر: گويد مي

هيچ را به حق مبعوث كرده است  ي كه توسوگند به كس: فتگ ، بريره به اورا مشكوك كند

سال  دختري كم سن و اينكه او عيب بگيرم جز او ام كه به سبب آن از نديده او چيزي از

: روايت أحمد آمده است در و( ،خورد خانه خميرآردش را مي بز رود و خواب مي است و

آنگاه : گويد مي و ،)داند مورد طالي خود مي ساز در دانم چيزي است كه طال مي او آنچه از

 دهد كه اذيت و مي مورد مردي مرا معذور قرار چه كسي در: فرمود رفت و باالي منبر پيامبر

خيرچيزي  خوبي و ام جز مورد خانواده ، سوگند به خدا درام رسيده است آزارش به خانواده

او پيش  وچيزي سراغ ندارم  مورد او خير در دانم وآنها مردي را متهم كرده اند كه جز نمي

را  من تو: سعد بن معاذ أنصاري بلند شد وگفتهمراه با من، آنگاه  آمده مگر ام نمي خانواده

برادران  از اگر زنيم و گردنش را مياز أوس است  كنم اي رسول خدا اگر راحت مي او از

 آنگاه سعد بن عباده سردار: گويد كنيم مي بده فرمانت را اجرا مي خزرج ماست به ما دستور

به سعد  بلند شد و ، اورا خشمگين كرد مردي صالح بود اما تعصب او قبيله خزرج بلند شد او

، را نداري توانايي كشتن او كشي و را نمي گويي سوگند به خدا او دروغ مي: بن معاذ گفت

دروغ : به سعد بن عباده گفت عموي سعد بن معاذ بلند شد و پسر آنگاه أسيد بن حضير

، كني منافقان دفاع مي منافقي هستي از ، توواهيم كشترا خ خدا او گويي سوگند به مي

خدا هم چنان  پيامبر ، وشوريدند تا اينكه خواستند بجنگندخزرج  قبيله أوس و آنگاه دو

 كرد تا اينكه ساكت شدند و پيامبرآنان را هم چنان آرام مي ، وايستاده بود باالي منبر
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 كردم و خواب به چشمانم فرو كامال گريه مي ن روزدرآ: گويد ، عايشه ميپيامبرساكت شد

كردند  مي مادرم فكر و پدر ، وخوابي سپري كردم بي ، شب بعد را هم با گريه ورفت نمي

من گريه  مادرم پيش من نشسته بودند و و درحالي كه پدر ، وكند گريه جگرم را پاره مي

وگريه  نشست اواجازه دادم  واجازه ورود نزد من را خواست به ا أنصار كردم زني از مي

، سالم كرد و سپس نشست وارد شد و � همين حالت بوديم كه پيامبر در: گويد ، ميكرد

 نزد من ننشسته بود و مورد من گفته شده بود او وقتي كه اين حرفها در از: گويد عايشه مي

تي نشست وق پيامبر: گويد ، مياو وحي نيامده بود مورد من بر در يك ماه گذشته بود و

 ،چنان گفته اند مورد تو به من چنين و اي عايشه در :اما بعد: سپس فرمود شهادتين را گفت و

خداوند  اي از اگر مرتكب گناهي شده كند و ات را بيان مي توپاك هستي خداوند پاكي اگر

آن توبه نمايد  از توبه كن چون بنده وقتي به گناهي اعتراف كند و طلب آمرزش كن و

د سخنانش را به پايان رساني وقتي پيامبر: گويد ، عايشه ميپذيرد توبه اش را ميخداوند 

سوگند به خدا : گفت ، اورا بده سوي من جواب پيامبر از: اشكهايم قطع شدند به پدرم گفتم

، سوي من جواب رسول خدا را بده از :، به مادرم گفتمدانم به رسول خدا چه بگويم نمي

 ، آنگاه من كه دختري كم سن وچه بگويم دانم به پيامبر ا نميسوگند به خد: مادرم گفت

 ايد و دانم كه شما اين حرفها   شنيده سوگند به خدا مي :قرآن زياد نخوانده بودم گفتم سال و

 گناهم و بي پاك هستم و :ايد اگر به شما بگويم دلهايتان جاي گرفته وآن را تصديق كرده در

به كاري اعتراف كنم كه  اگر ، وكنيد م مرا تصديق نميگناه بي داند كه پاك و خدا مي

 ، سوگند به خدا براي شما وكنيد ام مرا تصديق مي آن را نكرده گناهم و داند بي خداوند مي
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�ö9×+ :يوسف گفت آنگونه كه پدر يابم مگر خود مثالي نمي |Ásù ×≅Š ÏΗ sd ( ª!$# uρ ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n?tã 

$tΒ tβθà� ÅÁs?_ )او ياري خواست در تنها خداست كه بايد از صبرجميل است و«. )18: يوسف 

، كشيدم رختخوابم دراز بر و مدآنگاه خودم را برگردان :گويد مي .»داريد برابرآنچه بيان مي

كند  ام را ثابت مي گناهم خداوند پاكي چون بي گناهم و دانستم كه بي سوگند به خدا مي و

چون  ،گردد تالوت مي شود و مورد من وحي نازل مي كردم در نمي ولي سوگند به خدا فكر

، شود ميرد من سخني بگويد كه تال وت مو دانستم كه خداوند در آن مي از خودم را كمتر

 ، اما هنوزداوند درآن پاكي مرا اعالم نمايدخوابي ببيند كه خ بودم كه پيامبر بلكه اميدوار

اهل خانه بيرون نرفته بود كه  ازكسي  هنوز مجلس خود بلند نشده بود و رسول خدا از

همان سختي كه به هنگام نزول وحي ايشان  ، وپيامبرش وحي نازل كرد خداوند عزوجل بر

ايشان را  ريخت، ميهاي مرواريد  چون دانه ق اوسرد زمستاني عر روز در ، ورفتگ مي را فرا

 اولين سخني يد وخند مي شد او دور پيامبر وقتي حالت وحي از: گويد عايشه مي ،فرا گرفت

ات را  پاكي گناهي و را اي عايشه خداوند بي مژده باد تو: كه به زبان آورد اين بود كه گفت

بلند  سوگند به خدا براي او: بلند شو، گفتم به سوي او: به من گفت ، آنگاه مادرماعالم كرد

كرده  ام را نازل پاكي گناهي و بي خداوندي كه شناسم جز را نمي هيچ كس شوم و نمي

%βÎ) tÏ¨ +: خداوند اين آيات را نازل فرمود: گويد ، مياست ©!$# ρâ !% ỳ Å7 øùM}$$Î/ ×πt6óÁãã 

ö/ ä3ΨÏiΒ..._ )باره عايشه أم المؤمنين در(كه اين تهمت بزرگ را كساني « ده آيه). 11: نور (
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خداوند اين آيات را  » ده آيه  ...خود شما هستند  ، گروهي ازسرهم كرده اند پرداخته و

      .من نازل كرده است ئتبرا درپاكي و

 آن جا كه مسطح فقير از خويشاوندي كه با مسطح داشت و ابوبكركه به خاطر: گويد مي

او را  آنچه به عايشه گفته هرگز سوگند به خدا بعد از: گفت بود، مسطح را كمك كرد و

≅Ÿωuρ È + :گاه خداوند عزوجل آيه نازل فرمودآن، كنم كمك نمي s? ù'tƒ (#θä9 'ρé& È≅ ôÒx� ø9$# óΟ ä3Ζ ÏΒ 

Ïπyè¡¡9 $# uρ βr& (#þθè? ÷σ ãƒ ’ Í< 'ρé& 4’ n1ö# à) ø9$#_  )نعمتندفراخي  شما اهل فضيلت و كساني كه از«). 22: نور ،

به علت اينكه (گيرند  مي باز ....نزديكان بخشش را از نبايد سوگند بخورند به اين كه بذل و

ŸŸωr& tβθ™7+  »)امن زده اندبدان د ماجراي افك دست داشته و در Ït éB βr& t#Ï� øótƒ ª! $# óΟ ä3s9 _ )نور :

 همانگونه كه دوست داريد خدا از( »اريد كه خداوند شما را بيامرزد؟دوست ند مگر«) 22

به اينگونه  ، شما نيز اشتباهات ديگران را ناديده بگيريد ولغزش هايتان چشم پوشي فرمايد

سوگند به خدا دوست دارم كه خداوند مرا : ابوبكرگفتآنگاه  )ادامه دهيد كارهاي خير

  .كنم هرگزكمك را قطع نمي: و گفت ،كرد آن را ادامه داد  بيامرزد وكمكي كه به مسطح مي

داند  قضيه من پرسيد كه آنچه مي مورد زينب بنت جحش را در پيامبر و: گويد عايشه مي

را با  ، خداوند اوكرد با من رقابت مي رميان همسران پيامب از :گويد ، عايشه ميديده بگويد و

ميان هالك  در جنگيد و خواهرش حمنه بنت جحش با او مي ، وپرهيزگاري محافظت نمود

  .»شدگان قرارگرفت
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  توضيح

ني كه نسبت به أم المؤمنين خواهم ازكسا حقيقت ماجرا مطلع شديم مي اينكه از بعد از

  : كنند چند سؤال كنم زبان درازي مي �عايشه 

كه به مادرخودتان نسبت  پذيريد دهيد مي آيا آنچه شما به أم المؤمنين عايشه نسبت مي

  ؟داده شود

حال  ؟ وهستيد تر حساس تر و خود خداوند با غيرت آيا شما براي آبروي پيامبرخدا از

باالي هفت آسمان آياتي نازل كرده است  از و پاكي زن پيامبر ئتمورد برا آنكه خداوند در

  ؟شوند روز تالوت مي كه شب و

 حال آن كه پيامبر ، ويددلسوزتر و تر خودش حساس از مورد آبروي پيامبر آيا شما در

  ؟ دهد زنش شهادت مي  به پاكدامنيعمال با زبان و

   !كني اي كسي كه نسبت به عايشه زبان دراز مي

ان پاكي بسياري ازمردم زن پدرت واي كه چگونه خداوند به تو و  خودت نپرسيده آيا از

  ؟ه استداد، سرور انسانيت زن پاكي نبه پيامبراما شما ميگويي كه  ده، وفراهم نمو

وآنچه  ، هرگز،باشد پيامبري مبعوث نكرده كه زنش فاحشه و زناكارخداوند هيچ 

توحيد و  دين و فقط خيانت در ، منظورگفته شده مورد زن نوح و لوط درسوره تحريم در

  .وت پيامبران استعليه دع هم آهنگي با كفار

تواند  تأويل قرآن به قصد ايجاد فتنه بين مسلمين چه مي از اين زبان درازي غير هدف از و

çµ÷Ζ+ :فرمايد مي دارد و مي رازتان بر پرده از نمايد و ، خداوند شما را رسوا ميباشد ÏΒ ×M≈tƒ# u 
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ìM≈ yϑ s3øt ’Χ £èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3ø9 $# ã# yz é&uρ ×M≈yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $̈Β r' sù tÏ% ©!$# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θè= è% Ô-÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈ t±s? 

çµ÷Ζ ÏΒ u !$tóÏG ö/ $# ÏπuΖ ÷G Ï�ø9 $# u!$tóÏG ö/ $# uρ Ï&Î#ƒÍρù' s?_ )آيه هاي )قرآن(بخشي از آن « ).7: آل عمران ،

، اساس اين كتاب هستند آنها اصل و) روشني دارند معناي واضح و و(است  »محكمات«

احتماالت مختلفي درآنها  معناي دقيقي دارند و و(است  »متشابهات«آيه هاي ، آن بخشي از

 ، براي فتنه انگيزي وكج روي است حق و دلهايشان انحراف از اما كساني كه در و) رودمي 

داني كه با تهمت زدن به أم المؤمنين  آيا نمي .»افتند به دنبال متشابهات مي) نادرست(  تأويل

اين دنيا  زمان محمد تا آخرين مسلماني كه از مرد مسلماني از زن و هر به مادر عايشه شما

يليارد توهين بلكه چند م ناموس چند ميليون و كن به حيثيت و فكر، زني رود تهمت مي مي

 دنيا و ، چون خداوند انتقام دوستانش را دربينديش به عذاب دردناك اين كار اي و كرده

Ρ̄$+ :رمايدف ، خداوند متعال ميگيرد آخرت مي Î) ç� ÝÇΖoΨ s9 $oΨ n= ß™â‘ šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u ’ Îû Íο 4θuŠpt ø: $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# tΠ öθtƒuρ ãΠθà) tƒ ß‰≈ yγô© F{ $# ∩∈⊇∪ tΠ öθtƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# öΝ åκ èEu‘ É‹÷ètΒ ( ãΝ ßγs9 uρ èπuΖ ÷è̄=9 $# öΝ ßγs9 uρ âþθß™ 

Í‘#¤$!$# ∩∈⊄∪_ )آن  در زندگي دنيا و مؤمنان را در د وما قطعا پيغمبران خو«). 52 -51: غافر

كه عذرخواهي  آن روز .دستگيري ميكنيم دهيم و خيزند ياري مي روز كه گواهان بپا مي

 بهره آنان خواهد بود و) رحمت خدا طرد از و(نفرين  ، ورساند ستمگران برايشان سودي نمي

  .»آن ايشان خواهد شد از) دوزخ(سراي بد 

   !كني زبان درازي مين م المؤمنيأاي كسي كه به 
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مورد كسي كه به أم  را در ءاقوال علما ، بعضي ازسخن باشد براي تكميل شايد بهتر

   .برايتان بگويم، كند را متهم مي گويد يا او ناسزا مي المؤمنين عايشه فحش و

قرآن  خداوند وقتي در: كند كه قاضي ابابكرالطيب گفت ابوالحسن صقلي روايت مي

چه آنها آن كند خودش تسبيح و پاكي خود را از نسبت داده اند بيان مي به او آنچه را مشركين

%θä9$s#)+: فرمايد ، چنان كه ميكند گويند بيان مي مي uρ x‹ sƒ ªB $# ß≈ oΗ ÷q§#9$# # V$ s!uρ 3 … çµoΨ≈ ysö7 ß™_�� : انبياء(�

 خدا فرزندي براي خويش برگزيده :گويند مي) مشركان مسيحيان و يهوديان و( و«). 26

خداوند آنچه را منافقان به  و »)نارواها چنين ناشايستها و از(منزه است  او پاك و ،است

Iωöθs9+: فرمايد مي عايشه نسبت داده اند بيان نموده و uρ øŒ Î) çνθßϑ çG ÷èÏϑ y™ Ο çFù= è% $̈Β ãβθä3tƒ !$uΖ s9 βr& 

zΝ ¯= x6 tG ¯Ρ #x‹≈ pκ Í5 y7 oΨ≈ ysö6ß™_ )گفتيد ، ميشنيديد ن را ميبايستي وقتي كه آ چرا نمي«). 16: نور :

 گويد در خداوند خودش را تسبيح مي »!سبحان اهللا ،بگشاييمما را نسزد كه زبان بدين تهمت 

بدي تسبيح  اك بودنش ازپ بري بودن و زشتي همان طوركه در بدي و بري بودن عايشه از

  . گويد، وهللا المثل األعلي مي خود را

: گويد مورد عايشه مي خداوند در: (گويد ميكند كه  اين قول مالك را تأييد مي و

+ãΝ ä3Ýà Ïètƒ ª!$# βr& (#ρßŠθãès? ÿÏ&Î# ÷WÏϑ Ï9 #́‰ t/ r& βÎ) Λ äΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∠∪_ )خداوند «) 17: نور

پس  »چنين كاري را تكراركنيد ، نكند هرگزمؤمنيد ، اين كه اگركند نصيحت تان مي

هركسي با قرآن مخالفت نمايد كشته  ده وهركسي به عايشه تهمت بزند با قرآن مخالفت كر

  ).شود مي
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اين ارتداد كاملي است و  ، واينجا صحيح است قول مالك در: گويد ابن حزم مي

  ).المحلي(. عايشه را قطعا پاك قرارداده است تكذيب خداوند است كه

 ، مردي نزد او درطبرستان نزد حسن بن زيد بودم روزي در: گويد قاضي مي ئبوابوسا

علوي ها به ، آنگاه را بزن گردن او !غالم اي: د عايشه سخنان زشتي گفت، حسن گفتمور

طعنه  ، اين مردي است كه به پيامبرشيعيان ماست، گفت پناه برخدا اين مرد از: گفتند او

?àM≈sW+: زند، خداوند متعال مي فرمايد مي Î7sƒ ø: $# tÏW? Î7 y‚ù= Ï9 šχθèW?Î7 y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sW?Î7 y‚ù= Ï9 ( 

àM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# uρ tÎ6Íh‹ ©Ü= Ï9 tβθç7 ÍhŠ ©Ü9 $#uρ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü= Ï9 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& šχρâ §� y9 ãΒ $£ϑ ÏΒ tβθä9θà) tƒ ( Νßγs9 ×οt#Ï� øó̈Β ×−ø— Í‘ uρ 

ÒΟƒÌ# Ÿ2 ∩⊄∉∪_ )مردان ناپاك، ازآن زنان  ، ازآن مردان ناپاك وزنان ناپاك«). 26: نور

 متعلق به زنان پاكند، آنان از ،دان پاكمر ، وزنان پاك، متعلق به مردان پاكند و ،ناپاكند

آنان آمرزش و  ،منزه هستند شود مبرا و نسبت هاي ناموسي ناروايي كه بدانان داده مي

، پس اين العياذ باهللاو، پليد بوده است عايشه پليد بود پيامبر پس اگر. »اى نيك دارند روزى

�>� F'A :(. من حضورداشتم را زدند و آنگاه گردن او است گردنش را بزنيد و مرد كافر

%G�� #)���HI(.  

هركسي : گويد ابوموسي عبدالخالق بن عيسي بن احمد بن جعفرشريف هاشمي مي و

دايره دين  ، ازاو را ازآن اعالم كرده متهم كند عايشه را به چيزي كه خداوند پاك بودن

  .)الصارم المسلول(. شود با زن مسلمان بسته نمي نكاح او شود و خارج  مي

  :گويد دارد مي فوايد و درس هايي كه حديث افك دربر ذكر امام نووي در و
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 اگر ، وي قطعي است با نص قرآنئتاين برا ، وتهمت پاك بودن عايشه از) چهل و يكم(

ابن  .به اجماع مسلمين مرتد است شود و مي انساني والعياذ باهللا درآن شك كند كافر

سوي  اين اكرامي است از ، وبري زنا نكرده استزن هيچ پيام: گويند غيره مي و �عباس

  .)شرح صحيح مسلم(. خدا براي آنها

زند اتفاق  بودن كسي كه به عايشه تهمت مي امت بركافر :عالمه ابن قيم ذكركرده كه و

  ).زاد المعاد. (زند اتفاق دارند امت بر كفركسي كه به عايشه تهمت مي: گويد مي ، ودارند

%βÎ) tÏ¨+: گويد عايشه نازل شده اند مي ئتبرا سوره نوركه در تفسيرآيات سيوطي در و ©!$# 

ρâ !% ỳ Å7øùM} $$Î/ ×πt6óÁãã ö/ä3Ψ ÏiΒ ..._ )باره عايشه  در(تهمت بزرگ را كساني كه اين «) 11: نور

مورد  اين آيات در »...  خود شما هستند ، گروهي ازسرهم كرده اند پرداخته و) أم المؤمنين

استدالل كرده اند  ءفقها ، ورا بدان متهم كردند نازل شده اند عايشه ازآنچه اوپاكي  و ئتبرا

 ء، علمانمايد شود چون نص قرآن را تكذيب مي كه هركسي به عايشه تهمت بزند كشته مي

تهمت پاكي خويش  تهمت زدن به عايشه  كفر است چون خداوند به هنگام ذكر: گويند مي

y7+را بيان كرده است  oΨ≈ysö6ß™ #x‹≈ yδ í≈ tG öκ æ5 ÒΟŠ Ïà tã_ )اين منزه هستي پاك و« ).16: نور ،

 را بدان توصيف كرده اند را ذكر ، همان طوركه وقتي آنچه مشركين او»بهتان بزرگي است

�5J( . دارد كند پاكي خود را ازآن بيان مي  مي�� K%�)�L� IM 8��&N�8(.  

%βÎ) tÏ¨ + :تفسير در ابن كثير ©!$# šχθãΒ ö# tƒ ÏM≈ uΖ|ÁósãΚ ø9 $# ÏM≈ n= Ï�≈tóø9 $# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θãΖ Ïèä9 ’ Îû 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt# ÅzFψ $# uρ öΝ çλm; uρ ë>#x‹ tã ×ΛÏà tã ∩⊄⊂∪_ )از( خبر كساني كه زنان پاكدامن بي« ).23: نور 
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 و رحمت خدا دور آخرت از دنيا و ، درسازند را به زنا متهم مي ايماندار و) هرگونه آلودگي

كرده اند هركسي بعد ازاين به عايشه  اجماع ءهمه علما و: گويد مي »ارندعذاب عظيمي د

  .ورزد ، چون با قرآن مخالفت مياو را تهمت بزند كافر است ناسزا گويد و

 از آمد و عراق نزد او حسن بن زيد روايت است كه مردي از محمد بن زيد برادر از

او را به قتل  به سرش كوبيد و ت وبا چوبي به سوي رف ، آنگاه اوعايشه به بدي ياد كرد

اين جدم را بي  :، گفتيان ماست و از فرزندان اجداد استشيع اين از: رسانيد، به او گفتند

حق كشتن است غيرت بوده مست بي) رسول خدا(هركسي بگويد كه جدم  ، ونامد مي غيرت

  .)صارم المسلول. (بنابراين او را كشتم

و را از آن شه را به چيزي متهم كند كه خداوند اهركس عاي: گويد قاضي ابويعلي مي

 بسياري اجماع را براين نقل كرده اند و ، وورزيده است ، بدون اختالف كفرپاك دانسته

  .اين حكم را نموده اند ئمهبسياري از ا

و امهات المؤمنين كه از  سنت است كه همسران پيامبر و: گويد ابن قدامه مقدسي مي

، برترين آنها خديجه اند با خداوند از آنها راضي باد، ياد شوند هزشتي پاك بود هربدي و

او را  ئتعايشه صديقه بنت الصديق است كه خداوند دركتابش پاكدامني و برا بنت خويلد و

هركسي او را به چيزي متهم  آخرت همسر پيامبر است و دنيا و او در ، واعالم كرده است

  .)لمعه اعتقاد. (ورزيده است ، به خداوند كفرستهك داننمايد كه خداوند وي را از آن پا

ãΝ + قرطبي پيرامون آيه. است به اجماع كفر دادن پيامبر همچنين آزار و ä3Ýà Ïètƒ ª! $# βr& 

(#ρßŠθãès? ÿÏ&Î# ÷W Ïϑ Ï9 # ´‰t/ r&_ )نكند هرگزچنين كاري را كند خداوند نصيحت تان مي«). 17: نور ،
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عايشه  مورد دهد كه دوباره هرگز در ا را پند مييعني خداوند شم: گويد مي »تكراركنيد

، چون همسران پيامبر چنين چيزي نگوييد مورد كسي از يا در ، وچيزي مانند اين را نگوييد

اين نشانه كفركسي كه است كه اين  باشد و خانواده اش مي مورد آبرو و در دادن پيامبر آزار

  .كند را مي كار

كردند  بيزاري مي حمد كساني را كه از صحابه اظهارامام ا: گويد ابن عبدالقوي مي و

به عايشه ناسزا    كردند و بيزاري مي ، يعني كساني كه از صحابه اظهاردانست مي كافر

ãΝ +: خواند امام احمد اين آيه را مي گفتند، و مي ä3Ýà Ïètƒ ª! $# βr& (#ρßŠθãès? ÿÏ&Î# ÷W Ïϑ Ï9 #́‰ t/r& βÎ) ΛäΖ ä. 

šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∠∪_ )نكند مؤمنيد ، اين كه اگركند خداوند نصيحت تان مي«). 17: نور ،

  .»هرگزچنين كاري را تكراركنيد

 مورد وعيدها و در قرآن را بررسي كني و اگر: گويد زمخشري درتفسيرش الكشاف مي

هيچ چيزي  خواهي ديد كه خداوند در  كه براي گناه كاران درآن آمده نگاه كنيتهديداتي 

 ، ون به عايشه شديد برخورد كرده استمورد تهمت زد د نكرده كه درچنان به شدت برخور

    .سرزنش تند مانند آن نيامده است همراه با وعيد سخت و هيچ جايي چنان آياتي كوبنده و

تهمت ، آن جا كه كرد كفايت ميشد  فقط همين سه آيه نازل مي اگر و: گويد سپس مي

آخرت تهديد  آنها را به عذاب بزرگ در است وهردو جهان ملعون قرارداده  زنندگان را در

، اند گواهي خواهد داد پاهايشان به تهمتي كه زده دست ها و بيان نموده كه زبان ها و كرده و

tβθßϑ+ الزم را كه مستحق آن هستند خواهند ديد تا بدانند كه سزاي حق و و n= ÷ètƒuρ ¨βr& ©! $# uθèδ 

‘,ysø9 $# ßÎ7ßϑ ø9     .»واهند دانست كه خداوند است كه حقّ آشكار استو خ«). 25: نور( _#$
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 مطالبي آورده كه در تأكيد سخن گفته و تفصيل و و پس خداوند دراين مورد با اختصار

پاكي  و بلندي مقام پيامبر همه اينها براي اظهار ، وهديد مشركين بت پرست نياورده استت

  .خدا برجهانيان بوده، مي باشدو آخرين وحجت كه بهترين اولين انسانيت  خانواده سرور

 مورد هركافر قرآن در تهديد كه در و شما آيات هشدار اگر: گويد ابوالسعود عمادي مي

تر از اين آيات  سخت و ، هيچ كدام تندترتوزي آمده را بررسي كنيد جبار كينه سركشي و

اي اظهار و اعالم همه اينها بر ، وتشديد، نيستند هاي گوناگون تهديد و كوبنده همراه با شيوه

  .عفت است برجسته كردن مقام عايشه صديقه درپاكي و و مقام واالي پيامبر

  ���� وفات عايشه

وقتي بيماري ايشان شدت  ، وهجري مريض شد 58ماه رمضان سال  أم المؤمنين در

، آنگاه برادرزاده اش اجازه ورود نزد ايشان را خواست �ابن عباس گرفت عبداهللا 

: خواهد، گفت اين ابن عباس است اجازه ورود مي: لرحمن نزد او آمد وگفت بن عبداعبداهللا

فرزندان صالح  مادرم ابن عباس از: گفت ، اوتزكيه اش تأييد و ابن عباس و رهايم كن از

ه خواهي به او اجاز مي اگر: نمايد، گفت تو را خداحافظي مي كند و به تو سالم ميتوست 

مژده : را داخل خانه آوردم، وقتي ابن عباس نشست گفت ابن عباس: گويد ، عبداهللا ميبده

و  �به اينكه فاصله شما با مالقات محمد : به چه چيزي، گفت: ، عايشه گفتباد تو را

براي  ترين زنان پيامبر ، تو محبوبجسد خارج شود دوستان فقط همين است كه روحتان از

گردن بندت شب أبواء افتاد  ، وداشت جز تو چيز خوب را دوست نمي پيامبر ، وايشان بودي

با خودشان آب  صبح ماندند و مردم همراه او تا همان جا صبح كرد و آن شب را در پيامبر و

خداوند  ، ورا خداوند به سبب تو نازل فرمود ، پس ايننداشتند، آنگاه آيه تيمم نازل شد
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هيچ مسجدي  ديگر ، وآورد ئيل آن راجبر وپاكي تو را از باالي هفت آسمان نازل فرمود 

، ابن عباس بگذار: شوند، گفت آنكه شب و روز اين آيات درآن تالوت مي نيست مگر

  .نمي بودم داشتم و دست اوست دوست داشتم اصال وجود نمي سوگند به كسي كه جانم در

و ، و ادفن شد وتر نماز همان شب بعد از شب هفدهم رمضان وفات يافت و و او در

مردم جمع شدند و اهالي  و، برجنازه ايشان نماز خواند �وهريرة ، ابساله بود 66درآن روز 

 ، ومردم جمع نشده بودند هيچ شبي آن قدر روستاهاي اطراف آمدند وحاضرشدند و در

عبداهللا بن  عبداهللا بن محمد بن عبدالرحمن ابن ابي بكر، و قاسم بن محمد و و عروة بن زبير

وصيه خودش نيز ت ، وبقيع به خاك سپرده شد و در، و ال قبربردندعبدالرحمن او را داخ

  .كرده بود كه درآنجا دفن شود

بهشت جاويدان  خداوند جاي ايشان را در ، وباد �حمت خدا برأم المؤمنين عايشه ر

  .نمايد محشور �انسانيت محمد بن عبداهللا  ما را با او زير پرجم سرور دهد و قرار

     

ميان همه مردم چه  از«: برآمد وگفتنزد پيام كند كه روايت مي پيامبر از بن عاص عمرو

. »راپدرش : مردان؟ فرمود از: ، گفتمرا هئشعا: كسي را بيشتر دوست داري؟ فرمود

  .)شيخان(

چيزهاي پاك چيزي را دوست  جز پيامبر: گويد توضيح اين حديث مي ذهبي در

همه دوست  از را بيشتربرترين زن اين امت  ، پس ايشان برترين فرد اين امت وداشت نمي

 است كه مورد نفرت و دشمني ورزد سزاوار، كسي با اين دو دوست پيامبر هر ، وداشت

  ).ءسيرأعالم النبال(. پيامبرش باشد خشم خدا و


